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فضائيات تهول لـ »الفراغ الدستوري« لخلق الفوضى 
والتحريض على التخريب

ازمة مفتعلة  تثير الجدل وتتحول الى نكات ساخرة

المراقب العراقي/ القسم السياسي ... 
هول�ت ع�دد م�ن الفضائي�ات ليل�ة أم�س 
املاضية، حيال »الفراغ الدستوري« الذي  بدأ 
بعد فشل املصادقة عىل رئيس الوزراء البديل 
لعبد املهدي، وس�ط املالحظ�ات  التي أثريت 
عىل عدد من األسماء املرشحة ومن ضمنها 
تلك الت�ي دفعتها الكتلة  األك�ر، ناهيك عن 
التقص�ري ال�ذي اب�داه رئي�س الجمهوري�ة 
بحس�م هذا املل�ف املهم،  وتمخ�ض عن ذلك 
التهويل قطع الطرق وحرق اإلطارات يف عدد 
من ش�وارع  العاصم�ة بغ�داد واملحافظات 
األخ�رى وهو م�ا أح�دث حالة م�ن االرباك 

والتصعيد . 
وعىل الرغم من س�ري األمور بش�كل طبيعي 
بع�د انتهاء امل�دة الدس�تورية، واكالة  مهام 
ترصي�ف االعم�ال اىل عب�د امله�دي، لح�ن 
انته�اء مهلة ال��)30( يوم�اً، اال ان  البعض 
أراد تصوي�ر الوضع بانه مقبل عىل الفوىض 
لخل�ق ردة فع�ل ل�دى  املتظاهري�ن والدفع 
بعودة املصادمات، الس�يما بعد ان ش�هدت 
س�احات التظاهر  طيلة األيام املاضية حالة 

من االستقرار . 
وحمل مراقبون برهم صالح مسؤولية عدم 
اختي�ار رئيس الوزراء الجديد كونه  ماطل يف 
املصادقة عىل مرشح الكتلة األكر، فيما عد 

اخرون بانه خرق  دستوري . 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى مدي�ر مرك�ز االتحاد 
للدراسات االس�راتيجية، محمود الهاشمي 

ب�«الف�راغ  ل�ه  عالق�ة  ال  االم�ر  »ه�ذا   ان 
الدس�توري« بل هو تقصري م�ن قبل رئيس 
 الجمهوري�ة، الن واجب�ه ان يعلن عن اس�م 
املرش�ح م�ن الكتل�ة االك�ر، دون النظر  اىل 
تداعي�ات ذلك ع�ىل املتظاهري�ن او غريهم، 
واذا كان هنال�ك س�وء »ترش�يح«  فتتحمله 

»الكتل االكر« وليس رئيس الجمهورية .» 
وقال الهاش�مي يف حديث خص به »املراقب 
»النظ�ام  يعتم�د  »الع�راق  ان  العراق�ي« 
 الرملاني« وما دام الرملان قائماً وغري منحل 

فليس هنالك من فراغ دستوري  قط .» 
وأض�اف ان »الذين أش�علوا االع�الم بالفراغ 

الدس�توري يس�عون للذه�اب اىل »مب�ادرة 
 الجي�ش لت�ويل ادارة املرحل�ة املقبل�ة« كما 
حدث يف م�رص او تدويل االزم�ة للذهاب  اىل 
»التدخ�ل الدويل وكالهم�ا موضع خطر عىل 
الع�راق، ألننا نعل�م ان الخياري�ن  يصبان يف 

صالح »امريكا .» 

ومن الناحية القانونية يرى الخبري القانوني 
الدكتور عيل التميمي انه »بعد  انتهاء مدة ال� 
١٥ املمنوحة لرهم صالح  لتكليف مرش�ح 
رئاس�ة الوزراء الجديد  ، سوف يستمر عبد 
امله�دي ووزراءه إلكمال م�دة ال�)30(  يوم 
املمنوح�ة له�م  وف�ق الدس�تور كترصيف 
اعم�ال، وعند انتهاء هذه املدة  تتحول إدارة 
الب�الد إىل  رئيس الجمهوري�ة وفق املادة ٨١ 
وتدار الوزارات م�ن وكالء الوزارات ويرحل 

 عبد املهدي ووزرائه .» 
وق�ال التميمي يف حديث خ�ص به »املراقب 
العراق�ي« ان »لرئيس الجمهورية هنا   مدة 
١٥ يوم جديدة  يقوم فيها بتكليف مرش�ح 
آخ�ر لرئاس�ة ال�وزراء  واذا أخف�ق  هن�ا، 
نكون أم�ام عدم وجود الن�ص القانوني أو 
الدستوري الذي يعالج ذلك، وهو  ما يسمى 

بالفراغ الدستوري .» 
وأضاف انه »يف حال الفشل قد يتجه رئيس 
الجمهوري�ة صوب االس�تقالة، فاذا  كان له 
نائب فهو من يحل مكان�ه عند غيابه، واذا 
ل�م يكن له نائب يحل محل�ه  رئيس الرملان 
وف�ق امل�ادة ٧٥ من الدس�تور ع�ىل ان يتم 
انتخاب رئيس  الجمهورية الجديد خالل 30 

يوم من تاريخ خلو املنصب .» 
يذك�ر ان ع�دد م�ن الفضائي�ات أعلنت عن 
دخول العراق يف الفراغ الدس�توري  منتصف 
ليلة أمس، وتمخض عن ذلك قطع للشوارع 
وح�رق لالطارات يف بغداد  وكربالء وواس�ط 

وذي قار. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب عدي ع�واد، اليوم االثنن، ان عدم 
وجود توافق س�يايس حال دون تمرير  قانون 

اخراج القوات االمريكية. 
»املراق�ب  تابعت�ه  ع�واد يف ترصي�ح  وق�ال 
العراق�ي«، أن »مرشوع قانون إخراج  القوات 
األجنبي�ة ال ي�زال حبيس الكتل السياس�ية«، 
مضيًف�ا أن »القان�ون ضائع م�ع  الضائعن 

داخل مجلس النواب .» 
  وأش�ار إىل أن »القان�ون أصب�ح م�ن املايض 
بس�بب ع�دم وج�ود تواف�ق س�يايس ع�ىل 
 ترشيعه«، مؤكًدا أن »القانون أصبح يف إدراج 

الغرف الضائعة أو املنسية«. 
يذك�ر ان ع�دد الق�وات االمريكي�ة املوجودة 
يف الع�راق ق�د تج�اوز ال��«١0« االف  جندي، 

موزعن  يف شمال وغربي البالد. 

برلماني: عدم التوافق 
السياسي حال دون تمرير 

قانون اخراج االمريكان

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن الحش�د الش�عبي، اليوم االثن�ن، ع�ن العثور عىل 
ع�دد من االنف�اق واملضاف�ات  التابعة لعصاب�ات داعش 

االجرامية يف جنوب املوصل. 
وذك�ر اعالم الحش�د الش�عبي، يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراقي«، أن »حصيلة  العمليات التي انطلقت فجر اليوم 
لتطهري بعض املناطق جنوب املوصل، اسفرت  عن العثور 
ع�ىل٨ أنف�اق و١0 مضاف�ات ومعم�ل للتفخي�خ، حيث 
ان بع�ض االنفاق  كانت تضم اس�لحة ومواد لوجس�تية 

لداعش ». 
وأض�اف، أن »مف�ارز مكافحة املتفج�رات قامت بحرق 
أربعة م�ن األنفاق الت�ي ُعثر  عليها، كم�ا قامت بتفجري 

معمل التفخيخ .» 
وأش�ار البيان  إىل أن »قوة مش�ركة مؤلف�ة من لواء 44 

انص�ار املرجعي�ة ولواء   2٥ حش�د ش�عبي وف�وج الرعد 
حش�د الحرض وهندس�ة امليدان والهندس�ة العس�كرية 
 لهيئة الحشد الشعبي ولواء 2١و43 من الجيش العراقي، 
انطلق�ت بعملية أمنية  واس�عة بدأت م�ن جنوب الحرض 
مروراً بوادي الثرثار ووصوالً إىل جرس ام العقارب  جنوب 
املوص�ل تمكنت هذه الق�وات من تحقيق كاف�ة اهدافها 

املرسومة خالل  العملية األمنية .» 

الحشد الشعبي يعثر على إنفاق   لداعش خالل 
عملياته في جنوب الموصل

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ... 
أك�د ع�دٌد م�ن املختص�ن بالش�أن االقتصادي، 
أهمي�ة رشوع وزارة الداخلي�ة بتوط�ن  روات�ب 
منتس�بيها، باعتم�اد آلي�ات الدف�ع اإللكروني 
املتط�ورة التي تح�دُّ من جميع  ح�االت التالعب 
الت�ي ترافق دفع رواتب منتس�بي ال�وزارة، كما 
تس�هم يف انسيابيَّة  عالية يف مسارات األموال من 
دون تعقي�د أو إرب�اك، كما توس�ع ثقافة الدفع 

 االلكروني داخل املجتمع . 
بدوره قال املختص بالش�أن املايل غازي الكناني 
إنَّ »التح�ول ص�وب التعام�الت  االلكرونية أمٌر 
غاي�ة يف األهمي�ة، وأنَّ دخ�ول املفاص�ل األمنية 
دائ�رة الخدم�ة  اإللكروني�ة ينهي اللغ�ط الذي 
يرافق توزي�ع الرواتب بش�كلها النق�دي، حيث 
نجد  رشكات محلية تمكنت من النهوض بالدفع 
اإللكرون�ي داخل البلد منذ ١0 س�نوات،  واليوم 
هناك مص�ارف حكومية وأهلي�ة باتت تتنافس 

من أجل كسب ثقة الجمهور .» 
وب�ن ان »التوط�ن يف م�رصف الرافدي�ن يمنح 
املس�تفيد خصوصية غ�ري متوف�رة يف  مصارف 
اخرئ، حيث س�يملك بطاقة ما سر و كي كارد 
التي تعمل بتقنية فريدة من  نوعها وغري متوفرة 

يف دول العال�م، حي�ث ينفرد بها الع�راق، كونها 
تعم�ل بنظام  البصمة والرمز ال�رسي«، الفتا اىل 
انه »يمكن للمس�تفيد اس�تخدام ه�ذه البطاقة 

داخ�ل  الب�الد وخارجه�ا .» 
ام�ا الخصوصية الثانية تتمث�ل بامكانية تقديم 
س�لف لجميع املستفيدين تراوح ما  بن ٥ - 2٥ 
مليون دنيار ودون تعقيد، ومن أماكن قريبة عن 
املس�تفيد، حيث  تتوزع مراك�ز الخدمة يف عموم 
مناطق البالد، حيث يتوزع اكثر من ١000 تاجر 
 لتقديم الخدمات املختلفة ومنها السلف املالية .» 

توفر األمان .. 
وش�دد عىل أهمي�ة اعتماد التقني�ة البايومرية 
)البصم�ة( الت�ي ال تتك�رر م�ن ش�خص  ألخر 
والت�ي يفض�ل ان تعتم�د، حيث توف�ر األمان يف 
مس�رية األموال وال تمنح اآل  للشخص املستفيد 
الحقيق�ي، وه�ذا يتوف�ر يف م�رصف الرافدين، 
ومن خ�الل البصمة  تم اكتش�اف حاالت تجاوز 
عىل املال العام بإعداد كبرية جدا، الس�يما شبكة 

الحماية  االجتماعية .» 
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اقتصاديون: توطين رواتب القوات األمنية سيعالج مشكلة الفضائيين

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
يتس�اءل الكث�ريون ع�ن حكوم�ة ترصيف 
األعمال الت�ي تزاول اعماله�ا يف العراق  بعد 
اس�تقالة حكومة عادل عبد املهدي، لغرض 
معرفة ما لهذه الحكومة وما  عليها بالشكل 
القانون�ي، فع�ن ذلك يؤكد خراء يف الش�أن 
القانون�ي والس�يايس أن  وض�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة املس�تقيلة من الناحية األس�مية 
م�ن الخطأ أن يطلق عليها  حكومة ترصيف 
اعمال وأنم�ا »حكومة ترصيف أمور يومية 
غ�ري قابلة للتأجي�ل«،  فيما أش�اروا اىل أنها 
حكومة منزوعة الصالحي�ات وذات موازنة 

محدودة للغاية
م�ن جهت�ه اعتر الخب�ري القانون�ي طارق 
ح�رب، أن »م�ن الخطأ ان تس�مى حكومة 

 ع�ادل عبد امله�دي التي ال زال�ت تتوىل زمام 
األم�ور بحكوم�ة ترصي�ف اعم�ال«،  مبينا 
أن »األص�ح ه�و حكوم�ة ترصي�ف أم�ور 
أي مجموع�ة أم�ور مهم�ة تؤث�ر يف  صميم 
الحياة اليومي�ة للمواطنن وللبلد وهي ذات 

صالحيات مقيدة .» 
وقال ح�رب، يف ترصيح ل� »املراقب العراق« 
إن »مهم�ة ه�ذه الحكوم�ة ه�ي تمش�ية 
 امللف�ات اليومي�ة املتصل�ة باملواط�ن والبلد 

وغري القابلة للتأجيل .» 
ترصي�ف  »حكوم�ة  أن  اىل  ح�رب  وأش�ار 
األمور التس�تطيع تمرير مشاريع القوانن 
 واالتفاقي�ات واملعاهدات ب�ن العراق ودولة 
أخ�رى«، مؤك�دا أن »م�ن اب�رز  صالحياتها 
حكوم�ة ترصيف االعم�ال  الس�يطرة عىل 

امللف األمن�ي للبلد من خالل  اتخاذ القرارات 
املناسبة لذلك من دون املناصب العليا .» 

الدكت�ور  الس�يايس  املحل�ل  ب�دوره اعت�ر 
مصطف�ى األم�ن، أن »حكومة ع�ادل عبد 
 املهدي املستقيلة ليس من الناحية القانونية 
أن تسمى حكومة ترصيف  األعمال«، معلال 
أنها »حكومة مس�تقيلة وليست مقالة من 
قبل الس�لطة الترشيعية  وبه�ذا الحال ليس 

من الصح أن تسمى »ترصيف أعمال .» 
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  األم�ن،  وق�ال 
العراق�ي« إن »هذه الحكوم�ة محدودة جدا 
 من ناحي�ة الصالحيات املناط�ة اليها حيث 
اليمكنه�ا اتخاذ قرارات اس�راتيجية  تتعلق 

بمستقبل البلد .» 
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مختصون: حكومة »تصريف األمور« مقيدة 
وال يمكنها اتخاذ قرارات مهمة

المراقب العراقي/ متابعة ... 
للش�كوك  يف ق�رار مجح�ف ومث�ري 
الس�عودية  العام�ة  النياب�ة  اعلن�ت 
إن التحقيق�ات يف  مقت�ل الصحف�ي 

خاش�قجي  جم�ال  الس�عودي 
اس�تكملت، وإن أحمد عسريي نائب 
رئي�س  املخاب�رات الس�ابق وس�عود 
القحطان�ي املستش�ار الس�ابق لويل 
العهد السعودي لم  يثبت تورطهما يف 

هذه الجريمة . 
وأضاف�ت أنه ت�م اإلف�راج أيضا عن 
إس�طنبول  يف  الس�عودي  القنص�ل 
محم�د العتيب�ي لعدم  ثب�وت التهمة 

عليه . 
العام�ة يف مؤتم�ر  النياب�ة  وأك�دت 
صحف�ي أن املحكمة قض�ت بإعدام 
آخري�ن  ومعاقب�ة  ثالث�ة  خمس�ة 
بالس�جن 24 عام�ا يف قضي�ة مقتل 
ه�ذه  أن  إىل  مش�رية  خاش�قجي، 
 األح�كام ال ت�زال ابتدائية وليس�ت 

قطعية . 
الس�عودية،  النياب�ة  أص�درت  كم�ا 
أحكاًما بسجن ثالثة ُمتهمن ملدة 24 
عاًم�ا، بقضية  خاش�قجي، موضحة 
أن التحقيقات، أثبتت عدم وجود نية 

مسبقة لقتل خاشقجي . 
إىل ذل�ك، أك�د وكي�ل النياب�ة، أنه تم 
القحطان�ي،  التحقي�ق م�ع س�عود 
ولم يت�م توجيه أي  تهم�ة له يف هذه 

القضية . 
وأش�ار ب�ن ش�لعان إىل أن األح�كام 
بح�ق املتهم�ن يف القضي�ة ال ت�زال 
ابتدائية،  وليست قطعية، أي أنه يحق 
للمتهم�ن ومحاميه�م الطع�ن فيها 

من أجل االستئناف . 
وأوض�ح، أن النيابة العامة، عقدت 9 

جلس�ات ملحاكمة املتهمن يف قضية 
ص�درت  األح�كام  وأن   خاش�قجي، 

خالل الجلسة العارشة . 
 ،20١٨ ع�ام  األول  ترشي�ن  ويف 
دخ�ل خاش�قجي قنصلي�ة ب�الده يف 
اس�طنبول؛  للحص�ول ع�ىل وثيق�ة 
رس�مية للزواج م�ن الركية خديجة 
جنكي�ز، ليعل�ن بع�د ع�دة أي�ام  عن 

مقتله . 
وأث�ار االفراج عن س�عود القحطاني 
املستشار السابق لويل العهد السعودي 
محمد بن  سلمان وايضا ترئة النائب 
الس�ابق لرئيس االستخبارات العامة 
الس�عودية جدالً  واس�عاً عىل مواقع 

التواصل االجتماعي . 
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ابن سلمان يبرئ »عصابة المنشار« من جريمة مقتل خاشقجي

5

روحاني: ال مفر ألمريكا من رفع الضغوط 
عن إيران

.. وعملية  الجيش السوري يتقدم شماالاً
التحرير تتسع

4

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د النائب مازن الفييل، اليوم االثنن، ان  املادتن ١٥ 
و١٦ من قانون  االنتخابات، س�تمرران وفقا لالغلبية 
النيابي�ة .  وق�ال الفيليفي ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن »امل�واد ١٥ و١٦ من قان�ون  انتخابات 
مجل�س الن�واب س�تمرر باالغلبي�ة النيابي�ة اذا ت�م 
عرض القانون يف جلس�ة  اليوم .  «  وأضاف، أن “القوى 
السياس�ية معنية بإيجاد صيغ�ة توافقية قبل عرض 
القان�ون  لتمري�ر جميع املواد بعيدا عن االنس�حابات 
وكرس النصاب”، مشريا اىل أن ”  فرض امر الواقع من 
قب�ل جهة سياس�ية معينة بتعطيل ع�دد من فقرات 
القانون امر  مرفوض وان الغالبية العظمى من النواب 

عازمن عىل تمرير القانون “. 

نائب: المادتان الخالفيتان 
في قانون االنتخابات 

ستمرران باالغلبية

زيدان 
يصبح ثالث 

بترتيب 
مدربي 
7الريال  



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ األنبار...
االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، اليوم االثنني، إلقاء 
القبض عىل املسؤول عن توزيع 
املالي�ة  واملس�اعدات  الروات�ب 
لعنارص »داع�ش« وعوائلهم يف 

قضاء القائم بمحافظة األنبار.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، 
إنه »بمعلومات اس�تخبارية دقيقة 
العسكرية  ألقت مفارز االستخبارات 

يف الفرق�ة الثامن�ة وبالتع�اون م�ع 
اس�تخبارات لواء املش�اة ٣٠ القبض 
عىل أحد اإلرهابي�ني يف ناحية الرمانة 

بقضاء القائم _ االنبار«.
»اإلرهاب�ي  أن  املديري�ة،  وأضاف�ت 
ه�و املس�ؤول ع�ن توزي�ع الروات�ب 
)الكف�االت(  املالي�ة  واملس�اعدات 
املحافظ�ة،  يف  وعوائله�م  للدواع�ش 
ومن املطلوب�ني للقض����اء بموجب 
مذك�رة قب�ض وف�ق أحكام امل�ادة ٤ 

إرهاب«.

املراقب العراقي/ البرصة...
الفري�ق  الجي�ش  اركان  رئي�س  وج�ه 
الي�وم  الغانم�ي،  عثم�ان  الرك�ن  أول 
االثنني، قائ�د عمليات الب�رصة بحماية 
املتظاهري�ن ومط�اردة الخارج�ني عن 

القانون.
وذكر بي�ان لوزارة الدفاع تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الغانم�ي 
التق�ى الي�وم، قائ�د عملي�ات الب�رصة 
الفريق الركن قاسم جاسم نزال، وجرى 
خالل اللقاء اس�تعراض اخر املستجدات 

االمنية يف املحافظة«.
ووج�ه رئي�س اركان الجي�ش بحس�ب 
البيان، ب� »رضورة توفري اقىص درجات 
اىل  باالضاف�ة  للمتظاهري�ن،  الحماي�ة 
تفعيل الجه�د االس�تخباراتي ومطاردة 

الخارجني عن القانون«.
واك�د الغانم�ي، حرص�ه ع�ىل »إدام�ة 
وتمتني العالقة م�ع املواطنني والتعاون 
معه�م ليكون�وا ي�ٍد واحدة ض�د كل من 
العب�ث بأم�ن الب�رصة  تس�ول نفس�ه 

الفيحاء«.

قائد عمليات البصرة يوجه 
بمطاردة الخارجين عن القانون

االستخبارات العسكرية تقبض عىل 
مسؤول الرواتب لداعش يف القائم

2 االثنين 23 كانون االولمن احلدث
 2019 العدد 2222  السنة العاشرة
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قانونيون: تسمية حكومة تصريف األعمال »خطأ شائع« .. صالحياتها وموازنتها محدودتان 
املراقب العراقي/ بغداد...

يتس�اءل الكث�ريون ع�ن حكوم�ة 
ت�زاول  الت�ي  األعم�ال  ترصي�ف 
اعماله�ا يف الع�راق بع�د اس�تقالة 
حكومة عادل عب�د املهدي، لغرض 
معرف�ة م�ا له�ذه الحكوم�ة وم�ا 
عليها بالش�كل القانوني، فعن ذلك 
يؤك�د خ�راء يف الش�أن القانون�ي 
الحكوم�ة  وض�ع  أن  والس�يايس 
الناحية  املس�تقيلة م�ن  العراقي�ة 
األسمية من الخطأ أن يطلق عليها 
وأنم�ا  اعم�ال  ترصي�ف  حكوم�ة 
»حكوم�ة ترصيف أمور يومية غري 
قابل�ة للتأجي�ل«، فيما أش�اروا اىل 
أنه�ا حكومة منزوع�ة الصالحيات 

وذات موازنة محدودة للغاية 
من جهت�ه اعتر الخب�ري القانوني 
ط�ارق ح�رب، أن »م�ن الخطأ ان 
تس�مى حكومة عادل عب�د املهدي 
الت�ي ال زال�ت تت�وىل زم�ام األمور 
بحكومة ترصيف اعمال«، مبينا أن 
»األص�ح هو حكومة ترصيف أمور 
أي مجموع�ة أمور مهم�ة تؤثر يف 
صمي�م الحياة اليومي�ة للمواطنني 
وللبلد وهي ذات صالحيات مقيدة«.

وقال ح�رب، يف ترصيح ل� »املراقب 
الع�راق« إن »مهمة ه�ذه الحكومة 
هي تمشية امللفات اليومية املتصلة 
القابل�ة  وغ�ري  والبل�د  باملواط�ن 

للتأجيل«.
وأشار حرب اىل أن »حكومة ترصيف 
األمور التس�تطيع تمرير مشاريع 
القوان�ني واالتفاقي�ات واملعاهدات 

بني الع�راق ودولة أخ�رى«، مؤكدا 
أن »م�ن ابرز صالحياته�ا حكومة 
ترصي�ف االعم�ال  الس�يطرة عىل 
املل�ف األمني للبلد م�ن خالل اتخاذ 
الق�رارات املناس�بة لذل�ك من دون 

املناصب العليا«.
بدوره اعتر املحلل السيايس الدكتور 
»حكوم�ة  أن  األم�ني،  مصطف�ى 
عادل عب�د املهدي املس�تقيلة ليس 
م�ن الناحي�ة القانونية أن تس�مى 
حكوم�ة ترصيف األعم�ال«، معلال 
أنه�ا »حكومة مس�تقيلة وليس�ت 
مقالة من قبل الس�لطة الترشيعية 
وبه�ذا الحال لي�س م�ن الصح أن 

تسمى »ترصيف أعمال«.
وقال األمني، يف ترصيح ل� »املراقب 
الحكوم�ة  »ه�ذه  إن  العراق�ي« 
محدودة جدا من ناحية الصالحيات 
اليمكنه�ا  حي�ث  اليه�ا  املناط�ة 
اتخاذ ق�رارات اس�راتيجية تتعلق 

بمستقبل البلد«.
»حكوم�ة  أن  األم�ني،  وأض�اف 
ترصيف األعمال اليح�ق لها تعيني 
الك�وادر العلي�ا يف الدولة فضال عن 
تمكنها من اعداد املوازنة االتحادية 

السنوية«.
وأكد »إضاف�ة اىل ذلك فانها اليجوز 
له�ا املس�اس بأم�وال الدول�ة ب�ل 

وتترصف بشكل محدود للغاية«.
وكانت املحكمة االتحادية قد نرشت 
نصا عن حكوم�ة ترصيف األعمال 
حيث عرفته�ا بأنه�ا وزارة مؤقتة 
ناقصة الصالحية ألغراض ترصيف 

األمور ملدة محددة من الوقت، لفرة 
ما بع�د س�حب الثقة من ال�وزارة 
او بع�د انته�اء الوج�ود القانون�ي 
أو  للرمل�ان والقي�ام باالنتخاب�ات 
ظرف طارئ حال دون عدم تشكيل 
ال�وزارة الجدي�دة أو تأخره�ا، وال 
يحق له�ذه الوزارة الب�ت يف األمور 
ذات  الطبيعة املستقبلية واملصريية 
، ويقت�رص عمله�ا يف العاج�ل من 
ش�ؤون ال�وزارة،  واختصاصاته�ا 
مح�دودة، ف�ال يح�ق له�ا القي�ام 
نتائ�ج  ذات  وأعم�ال  بمب�ادرات 
سياس�ية، وأب�رز مهامها ترصيف 
بالح�د  املختلف�ة  ال�وزارات  ام�ور 
اإلدارية،  االس�تمرارية  األدنى م�ن 

ولتسيري مصالح املواطنني.
يذك�ر أن الدائ�رة القانونية التابعة 
ق�د  املس�تقيل،  ال�وزراء  ملجل�س 
نرشت اعماما موجه�ا اىل املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا ومجلس القضاء 
األعىل وال�وزارات واملحافظات غري 
املرتبطة بإقليم يتضمن صالحيات 
حكوم�ة ترصيف االعم�ال اىل حني 

تسمية الحكومة الجديدة.
وجاء يف االعمام الصادر بتاريخ 15 
كانون األول 2٠19 ،توضيحا بشأن 
مه�ام حكومة )ترصي�ف االعمال( 
برئاس�ة رئي�س الوزراء املس�تقيل 
ع�ادل عب�د املهدي اىل ح�ني اختيار 

الحكومة الجديدة. 
وتضمن االعمام االشارة اىل 7 مهام 
من صالحية الحكومة املستقيلة اىل 

حني اعالن الحكومة الجديدة.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت لجنة التعدي�الت الدس�تورية، االثنني، انها 
أنجزت الفصل األول من الدستور وبصدد مناقشة 
الفصل الخاص بالحق�وق والحريات، مبينة انها 
ال تواج�ه مش�اكل س�وى قضية تحوي�ل النظام 
الحايل اىل رئايس.وق�ال عضو اللجنة النائب حنني 
الق�دو يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 

»لجنة التعديالت الدس�تورية أنجزت الفصل األول 
من الدس�تور وخاصة يف ب�اب هوية العراق وباب 

الحقوق والحريات«.
وأض�اف الق�دو، أن »اللجنة وبع�د اختيار رئيس 
وزراء جدي�د والتصوي�ت عىل قان�ون االنتخابات 
سنعمل عىل مناقش�ة الفصل الخاص بالسلطات 
االتحادية«، مش�ريا اىل ان »اللجن�ة ال توجد لديها 

مش�اكل حقيقية تواجه عملها باس�تثناء تحويل 
النظ�ام من برملاني اىل رئايس الن هناك من يرغب 

ببقاء النظام الحايل«.
يش�ار اىل ان عض�و لجن�ة التعديالت الدس�تورية 
النائ�ب ارش�د الصالحي اك�د يف ترصيح صحفي 
سابق بان الوقت املمنوح للجنة غري كاف ويحتاج 

اىل وقت اكثر.

التعديالت الدستورية تنجز الفصل األول وتفصح عن عقبة عملها
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت النائب�ة ع�ن تحال�ف البن�اء من�ار 
عب�د املطل�ب، االثني����ن، عن اختي�ار 176 
نائبا ش�خصي�����ة مس�تقل����ة لرئاسة 

الوزراء.
وقالت عبد املطلب يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »176 نائب�ا وقع�وا الي�وم عىل 
ترشيح ش�خصية مستقلة لرئاس�ة الوزراء 

بعد سحب ترش�يح وزير التعليم العايل قيص 
الس�هيل”، الفت�ة إىل إن “الس�اعات املقبل�ة 
ستش�هد اإلع�الن ع�ن االس�م املرش�ح لتويل 

منصب رئاسة الوزراء«.
وأضاف�ت أن »املرش�ح الجدي�د توف�رت فيه 
الخيارات املطروحة بان يكون مس�تقال لحل 
األزم�ة الراهن�ة يف البالد”، مبين�ة أن “اغلب 
النواب وقع�وا بمعزل عن كتلهم السياس�ية 

باملرش�ح  قناعته����م  بحس���������ب 
املطروح«.

وكش�ف مصدر نيابي بتحال�ف الفتح، اليوم 
االثن�ني، ع�ن وجود اجتم�اع لتحال�ف البناء 
عرص اليوم لتحديد مرش�ح جديد بعد سحب 
ترشيح قيص السهيل ملنصب رئاسة الوزراء، 
فيما بني أن س�حب ترش�يح الس�هيل حصل 

لعدم وجود مقبولية عليه من الشارع.

جمع تواقيع الختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

ديالى تعلن المصادقة على تعيينات 
ديوان المحافظة

املراقب العراقي/ دياىل...
يف  التعيين�ات  لجن�ة  رئي�س  أعل�ن 
الحي�ايل،  عبدالل�ه  دي�اىل  محافظ�ة 
تعيين�ات  ع�ىل  املصادق�ة  االثن�ني، 
يف  الحي�ايل،  املحافظة.وق�ال  دي�وان 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »تعيين�ات دي�وان محافظة دياىل 

رسميا وسيتم تم املصادقة عليها 

اعالنها خالل الساعات املقبلة ضمن 
قوائم تنرش يف املواقع الحكومية«.

وأض�اف، ان »عم�ل اللجن�ة انته�ى 
لدي�وان  التعيين�ات  قوائ�م  باكم�ال 
محافظ�ة دي�اىل بع�د اكم�ال قوائم 

والربي�ة  الصح�ة  تعيين�ات 
واملالحق األخرى«، الفتا اىل أن 
واملصادقة  التعيينات  »اعالن 
عليه�ا ت�م بع�د تدقي�ق لكل 
امللف�ات وتم تطبي�ق املعايري 

ل�كل  والضواب�ط 
وزارة«.

القبض على سارق محال تجارية شمال 
شرقي بعقوبة

القضاء يختار اعضاء مفوضية 
االنتخابات وفق القرعة

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلنت قيادة رشطة دياىل، االثنني، القاء 
القب�ض ع�ىل س�ارق بع�د اقل م�ن 2٤ 
س�اعة عىل رسقت�ه مح�الت تجارية يف 
ناحية الوجيهية شمال رشقي بعقوبة.

وذك�رت القيادة يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مفارز من 
قسم رشطة الوجيهية وشعبة مكافحة 
اجرام الوجيهية يف قي�ادة رشطة دياىل، 

تمكنت من القاء القبض عىل سارق بعد 
اق�ل من 2٤ س�اعة عىل قيام�ه برسقة 
عدد م�ن املح�الت التجاري�ة يف الناحية 
ش�مال رشق مدينة بعقوبة«.واضافت، 
ان »عملي�ة الق�اء القب�ض تم�ت م�ن 
خالل كامرات املراقب�ة وضبط بحوزته 
كارت�ات رصي�د موبايل ومبال�غ مادية 
وقد تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه 

وعرضه عىل القضاء«. 

املراقب العراقي/ بغداد...
اس�ماء  األع�ىل  القض�اء  اعل�ن مجل�س 
القض�اة ضم�ن قرع�ة اختي�ار اعض�اء 
مفوضية االنتخاب�ات خالل قرعة اجريت 

اليوم بحضور وسائل االعالم.
وبع�د إج�راء القرع�ة م�ن قب�ل مجلس 

القض�اء األعىل تم اختي�ار القضاة عباس 
فرح�ان حس�ن، وجلي�ل عدن�ان خل�ف، 
وعام�ر م�وىس محم�د، وفياض حس�ني 
ياس�ني، وعيل رشيد، ومستش�اري الدولة 
انعام ياس�ني محمد وفتاح محمد ياسني 

كأعضاء ملجلس مفوضية االنتخابات.

مسؤول أمنى كردي: التظاهرات »جنة داعش« واعياد ميالده
املراقب العراقي/ السليمانية...

وص�ف قائ�د جه�از مكافح�ة اإلره�اب يف 
محافظ�ة الس�ليمانية اله�ور الطالبان�ي، 
االثنني، أن التظاهرات االحتجاجية الجارية 
حالي�ا يف بغداد وم�دن جنوب الع�راق بأنها 
بمثاب�ة »الجنة واعياد امليالد« لدى جماعات 
داعش االجرامية من اجل إعادة بناء نفس�ه 
مج�ددا، محذرا م�ن أن أنش�طة التنظيم يف 

تزايد.
وق�ال الطالبان�ي يف ح�وار صحف�ي تابعته 
ينش�ط  »داع�ش  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 

نفس�ه كم�ا كان يفع�ل تنظي�م القاعدة«، 
مبين�ا أن »لديه�م تقنيات أفضل وأس�اليب 
أفض�ل وأم�وال كث�رية اكث�ر م�ن القاعدة 
تحت ترصفه�م ولذا يمكنهم رشاء املركبات 
واألس�لحة واملواد الغذائية واملعدات، اما من 
الناحي�ة التكنولوجية ، فهم أكثر ذكاًء ومن 

الصعب طردهم«.
وأضاف، أن »انش�طة داعش تتزايد ونعتقد 
ان مرحل�ة اع�ادة البناء قد انته�ت«، مبينا 
أن »الخالفات بني حكومة اقليم كردس�تان 
والحكوم�ة املركزي�ة يف بغ�داد ق�د خلف�ت 

الكث�ري م�ن االرايض )املتنازع عليه�ا( وقد 
واملناط�ق  الوض�ع  داع�ش ه�ذا  اس�تغلت 
املحاذي�ة للحدود االيرانية يف دياىل اىل املوصل 
والحدود السورية منحت لهم حرية الحركة 

والسفر يف تلك املناطق ».
وبشأن مدى تأثري التظاهرات التي تشهدها 
الب�الد عىل الوض�ع األمني، اعت�ر طالباني 
أن التظاه�رات »هي الجن�ة او اعياد امليالد 
الت�ي جاءت مبك�رة اىل داعش«، مش�ريا اىل 
أن الجماعات تس�تغل الش�عور بالعزلة بني 

املسلمني السنة« عىل حد تعبريه.

بعد ساعات من انقطاعه .. إعادة ضخ الماء إلى المحالت السكنية في الرشيد

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت أمانة بغ�داد، االثن�ني، عن اعادة 
ض�خ امل�اء اىل بع�ض املحالت الس�كنية 

ضمن قاطع بلدية الرشيد.
وذك�رت األمان�ة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، انه »ت�م اعادة 

ض�خ امل�اء اىل بع�ض املحالت الس�كنية 
ضمن قاطع بلدية الرشيد والتي شهدت 
شحة خالل الس�اعات املاضية أثر كرس 
أنبوب مغذي بقطر 5٠ س�م أسفل جرس 

الجادرية«.
وأضاف�ت أنه »تم إصالح الكرس بالكامل 

واعادة ضخ املاء بشكل طبيعي«.
وكان�ت أمان�ة بغ�داد قد ع�زت يف وقت 
س�ابق م�ن، الي�وم االثنني، ش�حة املاء 
الحاصل�ة يف بع�ض املح�الت الس�كنية 
ضم�ن قاط�ع الرش�يد البل�دي اىل كرس 

أنبوب رئييس أسفل جرس الجادرية.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب ع�ن كتل�ة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني ش�ريوان م�ريزا، االثنني، 
ع�ىل أهمي�ة الخ�روج م�ن األزم�ة 
الحالية بش�كل توافقي، مش�دداً 
عىل أن أي شخص يتم ترشيحه 
أن  ينبغ�ي  ال�وزراء  لرئاس�ة 
التص�دي  ع�ىل  ق�ادراً  يك�ون 
للمه�ام واألزمات املوجودة عىل 
الس�احة، بغية العب�ور للمرحلة 
ترصي�ح  يف  م�ريزا  املقبلة.وق�ال 
إلذاع�ة »اور اف ام« وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »الحكوم�ة املقبلة س�تكون حكوم�ة مؤقتة ولفرة 
زمني�ة معينة يت�م االتفاق ع�ىل مهامها بغي�ة تجاوز 
األزمة وتحقيق مطال�ب الجماهري واإلعداد لالنتخابات 
املقبل�ة«، مبيناً أن »الوض�ع يف العراق صعب وال يحتمل 

التصعيد أو الخالفات«.

اأذاعيت�صريح

رغم المطالبات بحكومة 
قوية.. الكرد يصرون 
مجددا عىل التوافق 



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 23 كانون االول 2019 العدد 2222  السنة العاشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أطل�ق م�رف الرافدي�ن، الي�وم االثن�ن، دفع�ة جديدة من 
املش�مولن بس�لفة موظفي دوائر الدولة التي ترتاوح ما بن 
خمس�ة مالي�ن و25 مليون دينار عن طريق بطاقة املاس�رت 
كارد.وقال املكتب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم رصف دفعة جديدة من س�لف 
موظفي دوائر الدولة ألكثر من 1500 موظف ممن تم توطن 

رواتبهم لدى املرف وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح ان »رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه 

السلفة«.

اطالق دفعة جديدة
 من سلف الموظفين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة الس�يارات واملع�دات إحدى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن، عن املبارشة بإنتاج س�يارات 

كريت وول اعتبارا من الشهر املقبل.
وق�ال معاون مدير عام الرشكة حس�ن احم�د محمود يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه ان�ه »تم إنجاز )95%( من 
خ�ط تجميع وإنتاج س�يارات كري�ت وول الصيني�ة وفق عقد 
املش�اركة مع رشكة نهج العراق«.واش�ار اىل »وصول مكونات 
)30( سيارة بيك آب للمبارشة بعملية التجميع واالنتاج للدفعة 
االوىل يف ش�هر كانون االول من العام القادم«، الفتا اىل ان »هناك 

مقبولية يف السوق العراقي لهذا النوع من السيارات«.

العراق يباشر بإنتاج سيارات 
االقت�صادي»كريت وول«

 اقتصاديون: توطين رواتب منتسبي الداخليَّة يحل مشكلة عدم شمولهم بالقروض ويحد من »الفضائيين«

بدوره قال املختص بالش�أن املايل غازي 
الكنان�ي إنَّ »التحول ص�وب التعامالت 
االلكرتوني�ة أم�ٌر غاي�ة يف األهمية، وأنَّ 
دخ�ول املفاص�ل األمنية دائ�رة الخدمة 
اإللكرتوني�ة ينه�ي اللغط ال�ذي يرافق 
النق�دي،  بش�كلها  الروات�ب  توزي�ع 
حيث نج�د رشكات محلي�ة تمكنت من 
النهوض بالدف�ع اإللكرتوني داخل البلد 
منذ 10 س�نوات، واليوم هناك مصارف 
حكومي�ة وأهلية باتت تتنافس من أجل 

كسب ثقة الجمهور«.
وب�ن ان »التوطن يف م�رف الرافدين 
يمنح املس�تفيد خصوصية غري متوفرة 
يف مصارف اخرئ، حيث س�يملك بطاقة 
ما س�رت و كي كارد الت�ي تعمل بتقنية 
فري�دة م�ن نوعه�ا وغ�ري متوف�رة يف 
دول العال�م، حي�ث ينفرد به�ا العراق، 
كونه�ا تعم�ل بنظ�ام البصم�ة والرمز 
الرسي«، الفتا اىل انه »يمكن للمس�تفيد 

استخدام هذه البطاق����ة داخل البالد 
وخارجها«.

اما الخصوصية الثانية تتمثل بامكانية 
تقديم سلف لجميع املستفيدين ترتاوح 
ما بن 5 - 25 مليون دنيار ودون تعقيد، 
وم�ن أماكن قريبة عن املس�تفيد، حيث 
تتوزع مراكز الخدم�ة يف عموم مناطق 
البالد، حيث يتوزع اكثر من 1000 تاجر 
لتقديم الخدمات املختلفة ومنها السلف 

املالية«.
توفر األمان..

التقني�ة  اعتم�اد  أهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
البايومرتية )البصمة( التي ال تتكرر من 
ش�خص ألخر والتي يفض�ل ان تعتمد، 
حيث توفر األمان يف مس�رية األموال وال 
تمنح اآل للشخص املس�تفيد الحقيقي، 
وه�ذا يتوفر يف م�رف الرافدين، ومن 
خالل البصمة تم اكتشاف حاالت تجاوز 
عىل املال العام بإعداد كبرية جدا، السيما 

شبكة الحماية االجتماعية«.
وأض�اف الكنان�ي أنَّ »التوج�ه ص�وب 
الدفع اإللكرتوني ال بد أْن ترافقه جملة 
م�ن الخدمات املالية املتط�ورة املعتمدة 
يف دول العال�م املتقدم، وهنا ال بدَّ أْن يتم 
اختيار األفضل يف الخدمات، بغية تعزيز 

روح املنافس�ة بن جميع املصارف التي 
دخل�ت مفص�ل توط�ن الروات�ب، وأْن 
تخل�ق املنافس�ة منتج�ات مالي�ة تعود 
بالنفع اىل املستفيد واالقتصاد الوطني«.

املختص بالشأن االقتصادي حيدر كاظم 
البغدادي أكد أنَّ »توطن الرواتب ترافقه 

جملة من التسهيالت التي يجب أْن تقدم 
من املصارف املعنيَّة بهذه العملية، وهنا 
تكون أمام املستفيد عدة اختيارات يقف 
عند األنس�ب منها، ولكنَّ األهم من ذلك 
أنَّ رواتب الوزارة ستصل اىل مستحقيها 

من دون أي إرباك أو تالعب«.

تعامالت متطورة.. 
املختصة بالش�أن االقتصادي رغد نبيل 
اآللويس أكدت »رضورة أْن يمتلك العراق 
أفضل أنظمة الدفع اإللكرتوني املتطورة 
الت�ي تق�دم الخدم�ة للمواط�ن أينم�ا 
ذهب«، مؤكدة »م�ن الواجب أْن نتحول 

بش�كل فعيل من التعام�الت النقديَّة اىل 
اإللكرتونيَّ�ة«، الفتة اىل أنَّ »توجه وزارة 
الداخلية صوب توط�ن الرواتب خطوة 
مهمة تخلق ثقاف�ة التعامل اإللكرتوني 
ل�دى رشيح�ة واس�عة م�ن املجتم�ع، 
وتنق�ل واقع التعامالت املاليَّة اىل مراحل 

متطورة ترقى اىل العامليَّة«.
جميع املنتسبن..

وص�ادق وزير الداخلية الدكتور ياس�ن 
طاه�ر الي�ارسي مؤخ�راً ع�ىل توط�ن 

رواتب منتسبي الوزارة.
ونقل بيان عن الوزير قوله إنَّ »منتسبي 
وزارة الداخلية قدموا عىل مدى السنوات 
املاضي�ة تضحي�ات كب�رية م�ن أجل أْن 
ينع�م أبن�اء الش�عب العراق�ي باألم�ن 
والس�الم«، الفتاً اىل أنه »ت�م التعاقد مع 
عدٍد م�ن املص�ارف التي حدده�ا البنك 
املرك�زي لتوط�ن روات�ب العامل�ن يف 
ه�ذه الوزارة كافة«، الفتاً إىل أنه س�تتم 
املب�ارشة بالعمل بعد إص�دار البطاقات 
االلكرتوني�ة ومنحها ملنتس�بينا.«وكان 
مرف الرافدين، أعلن شمول منتسبي 
وزارة الداخلية املوطنة رواتبهم بالسلف 
والق�روض ومن حاميل بطاقة املاس�رت 
كارد م�ن امل�رف حراً.وذك�ر بيان 
للم�رف، تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« 
نسخة منه أنَّ »منتسبي وزارة الداخلية 
وعن�د اختياره�م م�رف الرافدي�ن يف 
توطن رواتبهم وحصولهم عىل البطاقة 
االلكرتونية، فإنهم مش�مولون بالسلف 

والقروض التي يمنحها املرف«.

،،
،،
أكد عدٌد من المختصين بالشأن االقتصادي، أهمية 
ش���روع وزارة الداخلي���ة بتوطي���ن روات���ب منتس���بيها، 
باعتماد آلي���ات الدف���ع اإللكتروني المتطورة الت���ي تحدُّ من 
جميع حاالت التالعب التي ترافق دفع رواتب منتسبي الوزارة، 
كما تس���هم في انس���يابيَّة عالية في مسارات األموال من دون 

تعقي���د أو إرباك، كما توس���ع ثقافة الدف���ع االلكتروني 
داخل المجتمع.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن رئي�س لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية س�الم 
الش�مري، االثنن، ع�ن فرصة اس�تثمارية لزراعة مليون 

دونم يف عدد من املحافظات .
وقال الش�مري يف بيان تلقت »املراقب العراقي نسخة منه 
ان »العراق بدا بإنجاز نوعي هو تحويل مسار نهر الفرات 

وتغذي�ة نهر دجل�ة بجهود وكفاءات عراقي�ة وتم تحويل 
بح�رية الثرثار لبحرية الرزازة ومن ث�م تغذية نهر الفرات 

وهي ظاهرة لم يشهدها العراق سابقا«.
واضاف الش�مري انه »س�يتم االعالن خالل االيام القليلة 
املقبلة عن فرصة استثمارية لزراعة مليون دونم معتمدة 
ع�ىل االبار االرتوازية  يف املثنى والنجف ومحافظات اخرى 

يف االنب�ار وكربالء وواس�ط باالعتماد عىل املي�اه الجوفية 
دون الحاج�ة للنهري�ن ع�رب اكثر من 90 ال�ف برئ يف هذه 
املحافظ�ات وه�ذه الخطوات تس�جل للوزارة م�ع اللجنة 
النيابية«.واوض�ح ان�ه »س�يتم احالة فرصة اس�تثمارية 
اخرى لرتبية االس�ماك عىل ضفاف النه�ر الثالث /املصب 
العام/ بنزال 40 مرت عىل جانبي النهر مع فحص االسماك 

للتجرب�ة وتبن ان املياه صالحة للزراعة وتربية االس�ماك 
لالس�تهالل البرشي م�ع احالة 500 ال�ف دونم عىل طول 

املصب العام يمينا ويسارا«.
واش�ار الش�مري اىل »تاهي�ل الس�دود بجه�ود وكفاءات 
املوص�ل  عراقي�ة والت�ي كان�ت مه�ددة  منه�ا س�دود 
ودربندخ�ان والرم�ادي وال�ورار والفلوج�ة وتاهيلها من 

قبل وزارة املوارد املائي�ة دون تبعات مالية اضافية ودون 
اي استش�ارة خارجية مع انجاز ناظم ابو صخري بجهود 
ال�وزارة م�ع اضاف�ة والول م�رة 9 مش�اريع اس�تصالح 
متوقف�ة منذ 2014 لح�د االن وهي يف الفرات االوس�ط /

حلة – كفل / و/ حلة – ش�نافية/ وتم معالجتها وسيتم 
استزراعها قريبا جدا«.

اإلعالن عن فرصة استثمارية لمليون دونم في عدد من المحافظات

بعد التعاقد مع 4 شركات عالمية .. التخطيط تطلق برنامج التفتيش قبل التوريد

كربالء تسوق أكثر من 11 مليون بيضة مائدة خالل شهر واحد

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن وزي�ر التخطيط نوري الدليمي، 
اليوم االثنن، اطالق برنامج التفتيش 
قبل التوريد 2020-2022 بعد التعاقد 

مع اربع رشكات عاملية.
وق�ال الدليم�ي يف مؤتم�ر صحف�ي، 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»برنامج التفتيش قبل التوريد يشمل 

تفتيش 9٦1 سلعة صناعية مختلفة 
كيمياوي�ة،  هندس�ية،  )غذائي�ة، 

انشائية، ونسيجية(.
العاملي�ة  »ال�رشكات  ان  اىل  واش�ار 
االربعة التي تم التعاقد معها من قبل 
الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة 
النوعية، هي من جنس�يات اماراتية 
وبريطانية واملانية وايطالية ، وتعمل 

وفق ارقى املعايري الدولية النافذة«.
»اله�دف م�ن اط�الق  ان  اىل  ولف�ت 
برنام�ج التفتي�ش قب�ل التوريد، هو 
لضم�ان حماي�ة املس�تهلك العراقي 
والصح�ة العام�ة والبيئة ع�رب آليات 
الس�لع واملنتجات  تقوي�م مطابق�ة 
العراقي�ة  للمواصف�ات  املس�توردة  
املب�ارشة  الصل�ة  ذات  املعتم�دة 

باملستهلك«.
وب�ن وزي�ر التخطي�ط ان »اط�الق 
برنام�ج التفتيش قب�ل التوريد، جاء 
اج�راءات  اس�تئناف  م�ع  متزامن�ا 
املراقبة والتدقي�ق والتحقق يف املنافذ 
الحدودي�ة كاف�ة عىل مدار س�اعات 
اليوم من قبل مالكات الجهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أعلنت مديرية زراعة كربالء املقدس�ة، 
ع�ن تس�ويق أكث�ر م�ن )11( مليون 
بيضة مائدة عن طريق مشاريع إنتاج 
بيض املائدة العاملة يف املحافظة خالل 
الف�رتة من منتصف ترشي�ن الثاني إىل 

منتصف كانون األول الحايل.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الزراع�ة تلق�ت 

»املراقب العراقي« نسخة منه، إنه »تم 
إنتاج هذه الكميات من بيض املائدة عن 
طريق )٦( مشاريع عاملة يف محافظة 
كربالء تم إنش�ائها عن طريق املبادرة 
الزراعي�ة وتعم�ل بنظ�ام األقف�اص، 
إذ تبل�غ طاقته�ا اإلنتاجي�ة الس�نوية 
أكثر من )150( مليون بيضة س�نويا، 
من اجل س�د حاجة الس�وق املحلية يف 

املحافظة من األف�راخ وبيض املائدة«.
وأض�اف، أن »عدد األف�راخ الداخلة يف 
مش�اريع إنتاج البيض بلغت أكثر من 
)720( ألف دجاج�ة منها )459( ألف 
دجاج�ة يف مرحل�ة اإلنت�اج )بياضة( 
مرحل�ة  يف  دجاج�ة  أل�ف  و)1٦1( 
الرتبية«.ولف�ت البي�ان إىل أن »الوزارة 
قامت بإنش�اء عدد من مشاريع بيض 

املائ�دة وف�روج اللح�م تعم�ل بنظام 
األقف�اص إضافة إىل تقدي�م الدعم لها 
م�ن خالل توف�ري األع�الف واللقاحات 
الالزم�ة، حي�ث اس�تطاعت إن تحقق 
نجاحا كبريا من خالل املساهمة يف سد 
حاجة السوق املحلية من بيض املائدة 
ولح�وم الدواجن والوصول إىل االكتفاء 

الذاتي منها«.

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلنت مديرية ناحية العظيم يف محافظة دياىل، االثنن، عن 
خطتها الزراعية للموسم الحايل، مؤكدة أنها األكرب منذ 1٦ 

عاما.
وق�ال مدير ناحية العظيم، عبد الجبار العبيدي، يف تريح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »الخط�ة الزراعية يف ناحية 
العظيم للموس�م الحايل هو االكرب منذ 1٦ س�نة وتجاوزت 
حاج�ز ال�٦5 الف دونم ملحصويل الحنطة والش�عري ناهيك 

عن خطة اخرى تكميلية لبيقية املحاصيل«.
واض�اف العبي�دي، ان »اس�تقرار االوضاع االمنية بش�كل 
نس�بي ه�و من ق�اد اىل زراعة ه�ذه املس�احة الكبرية من 
االرايض والتي تمثل رس�الة ايجابية ع�ىل عودة الزراعة اىل 
اكرب ناحية محررة يف دياىل وسيكون له اسهام فعال يف دعم 

االقتصاد الوطني واعادة حيوية قطاع محوري وفعال«.
وتع�د العظي�م من اك�رب النواحي املح�ررة يف دي�اىل والتي 
س�يطر عليه�ا داعش لعدة اش�هر قبل تحريره�ا من قبل 
الحشد الشعبي والتشكيالت االمنية بعد معارك رشسة مع 

التنظيم نهاية 2014. 

هي األكبر منذ 16 سنة .. ناحية العظيم 
في ديالى تعلن خطتها الزراعية 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، االثنن، استحصال 
املوافقة عىل إع���ادة فتح منفذ منديل، مش�ريًة 
إىل تحدي�د يوم غد الثالث����اء موعداً إلعادة فتح 

املنفذ.
وقال املتحدث ب���اسم الهيئة عالء الدين القييس 
يف بيان تلق���ت »املراقب العراقي« نس�خ����ة 
من����ه »حصل����ت موافق����ة رئي�����س 
ال�وزراء ع�ىل إع�����ادة فت����ح منف�ذ منديل 

الحدودي«.
وأضاف القي�يس، أن »رئيس الوزراء خّول رئيس 
هيئة املناف�ذ الحدودية كاظم العقابي بتمثيله يف 

مراس�م االفتتاح«.
 مبين�اً أن »الهيئ�ة ح�ددت غ�داً الثالث�اء موعداً 

إلعادة افتتاح املنفذ«.
وكانت هيئة املناف�ذ الحدودية أعلنت، عن إغالق 
مؤق�ت ملنفذ منديل لحن اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتطوير املنفذ.

صدور موافقة حكومية باعادة 
فتح منفذ مندلي

تسويق النفط تعلن تحميل اول ناقلة من منتوج زيت الوقود من مصفى بالبصرة
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلنت رشكة تسويق النفط »سومو«، 
اليوم االثنن، انه�ا اكملت تحميل اول 
ناقل�ة من منتوج زي�ت الوقود املصدر 

من مصفى البرة عرب االنبوب .
وقال�ت »س�ومو« يف بي�ان صحف�ي، 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن�ه »اس�تنادا اىل م�ا ت�م اق�راره من 
قب�ل املجل�س االعىل ملكافحة الفس�اد 
يف جلس�ته الخامس�ة ع�رش املنعقدة 
بتاريخ 2019/7/10 والتي نصت عىل 
ح�ر عملية تس�ويق النفط االس�ود 
برشكة تسويق النفط )سومو(، قامت 
الرشك�ة باالعالن ع�ن كمي�ة املنتوج 

املتاحة للتصدير لش�هر كان�ون االول 
2019 وكانون الثان�ي 2020 حيث تم 
تحمي�ل الناقل�ة االوىل للكمي�ة املباعة 

لش�هر كان�ون االول 2019، مؤكدة ان 
اجمايل االيراد االضايف املتحقق من بيع 
الشحنة اضافة اىل ثالث شحنات اخرى 

سيجري تحميلها الحقا قد بلغ بحدود 
)81( ملي�ون دوالر عن�د مقارنته مع 
االلية الس�ابقة للبيع خارج س�ياقات 
رشكة تس�ويق النفط«.واكدت رشكة 
تس�ويق النفط، أنها »ماضية بتحقيق 
هدفها يف االرتقاء اىل مصاف الرشكات 
التس�ويقية العاملية الكربى بفضل ما 
تمتلكه م�ن ك�وادر متخصصة تعمل 
الكمي�ات  م�ن اج�ل تس�ويق كام�ل 
املتاح�ة للتصدي�ر فضال ع�ن تحقيق 
افضل االس�عار املمكن�ة للنفط الخام 
العراقي�ة رغ�م  النفطي�ة  واملنتج�ات 
تحدي�ات وظ�روف الس�وق النفطي�ة 

العاملية ومتغرياتها«.

النزاهة تحبط محاولة لتمرير مواد غذائية مستوردة بميزة »دعم المنتج المحلي«
املراقب العراقي/ بغداد...

االثن�ن،  النزاه�ة،  هي�أة  اعلن�ت 
ع�ن احباط محاول�ة لتمرير مواد 
غذائية مستوردة بقصد االستئثار 
بمي�زة »دع�م املنتج املح�يل« عرب 
اإلس�تفادة من فارق الس�عر الذي 

توفره هذه امليزة.
الهي�أة،  يف  التحقيق�ات  دائ�رة 
ويف مع�رض حديثه�ا ع�ن عملية 
الضبط، أك�دت تمكنها من ضبط 
عدد من السيارات املحملة ب�)الذرة 
الصفراء( املس�توردة، التي يجري 
تس�ويقها للدولة يف محافظة بابل 
ع�ىل أنها إنتاج محيل؛ لالس�تفادة 

من فارق السعر.
وأشارت الدائرة إىل »قيام مالكاتها 

التاب�ع  باب�ل  يف مكت�ب تحقي�ق 
للهي�أة م�ن ضب�ط )27( س�يارة 

حمل وهي محملة بمنتوج )الذرة 
الصف�راء( متوقفة أم�ام مخازن 
تس�لم الذرة العائدة إىل رشكة )ما 
ب�ن النهرين(؛ لغرض تس�ويقها 
بعدِّه�ا منتجاً محلياً واالس�تفادة 
م�ن س�عر ال�رشاء األع�ىل، الفتة 
إىل أن التحرِّي�ات أك�دت أن امل�ادة 

مستوردة«.
 وأضاف�ت ان »س�عر بي�ع ال�ذرة 
يف الس�وق املحلي�ة ُتق�دَُّر بمائ�ة 
وخمس�ن ألف دينار، بينما تقوم 
الدول�ة برشائ�ه بمبل�غ ثالثمائ�ة 
وخمسن ألف دينار للطن الواحد؛ 

دعماً لإلنتاج املحيل«.
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المراقب العراقي/ متابعة...

ش�ن الطريان اإلرسائييل، الليلة املاضية، غارات 
عىل سوريا  اس�تهدفت مطاري حماة والتيفور 

العسكري . 
وأش�ار املرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان، إىل 
س�ماع دوي ثالث�ة  انفج�ارات ه�زت مناط�ق 
العاصمة دمش�ق وريفها، ناجم�ة عن تصدي 

 الدفاع�ات الجوية الس�ورية لصواري�خ يعتقد 
أنها إرسائيلية«. 

وذكرت وكالة “س�انا” الس�ورية الرسمية، أن 
»الدفاع�ات الجوّية  تتص�دّى لصواريخ معادية 
قادم�ة م�ن اّتج�اه األرايض املحتلّ�ة«، يف  حني 
أّكد التلفزيون الرس�مي “س�قوط أحد األهداف 

املعادية بمنطقة  عقربا يف ريف دمشق«. 

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ استهدفت مطارين عسكريين   دولي دوليعربي  عربي 
السعوديةتبرئمقربينمنابنسلمانبقضية»خاشقجي«

ناشطون يعبرون عن امتعاضهم عبر التواصل االجتماعي و»مراسلون بال 
حدود« تصف الحكم »وسيلة إلسكات الشهود« 

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة... 

تح�ت العن�وان أدناه كت�ب بنيام�ني كنتيش يف 
»اإلندبندن�ت« ح�ول م�ا  ورد يف خط�اب امللكة 
بش�أن اعتزام حكومة بوريس جونسون حظر 
 الهيئ�ات العامة من مقاطع�ة إرسائيل أو دول 

أخرى . 
وقال�ت الصحيف�ة »س�وف تمن�ع الحكوم�ة 
الجديدة الجامعات واملجالس  املحلية من تنظيم 
   BDSمقاطعة وعقوبات وسحب لالستثمارات
 )  حركة املقاطعة وس�حب االستثمارات وفرض 
العقوب�ات  (RT -  ض�د  البلدان األخ�رى، وذلك 
بموج�ب الخط�ط الت�ي أعلن عنه�ا يف خطاب 

 امللكة. كما سوف تعمل تلك املقرتحات عىل منع 
كاف�ة الهيئات  العامة م�ن العمل مع املنظمات 

التي تروج لحركة املقاطعةBDS  ،  والتي غالبا 
ما تستخدم ضد إرسائيل«  . 

وكانت حركة املقاطعة  BDS  قد س�عت 
أوس�اط  األعم�ال  وق�ف  إىل  مؤخ�را 
والفنانني والجامعات من العمل مع 
اإلرسائيلي�ة،  احتجاجا  املؤسس�ات 
عىل معاملة الدولة للفلس�طينيني يف 
األرايض املحتل�ة، كما  حثت املجالس 

املحلي�ة عىل تحوي�ل أم�وال صناديق 
املتهم�ة  م�ن  ال�ركات  املعاش�ات 

باالستفادة من االحتالل . 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرت صحيف�ة »الغارديان« تقريرا للمحرر الدبلومايس باتريك  وينتور، 
ق�ال فيه إن س�لطنة عمان ب�دأت بالتحض�ري لعملية خالفة  الس�لطان 

قابوس بن سعيد الذي تراجعت صحته بشكل كبري . 
وقال�ت الصحيف�ة يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« إن »نقاش�ا  دقيقا 
يجري يف البالط امللكي يف عمان حول من سيخلف السلطان  قابوس الذي 

حكم البالد منذ عام 1950 إال أن صحته تتدهور«.  
ويق�ول الكات�ب إن »الس�لطان قابوس ظل جزءا رئيس�يا من سياس�ة 
 الرق األوس�ط يف العقود األربع�ة املاضية، وعاد من بلجيكا حيث  عولج 
م�ن رسطان القولون والذي عاد مرة أخرى. وتم قطع رحلة  العالج وعاد 
الس�لطان إىل بالده حيث كان من املتوقع أن يظ�ل يف  بلجيكا حتى نهاية 

كانون الثاني«. 

الغارديان تتحدث عن انتكاسة بصحة السلطان قابوس

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة »نيوي�ورك تايمز«، االثنني، 
ع�ن اس�تخدام االم�ارات  تطبي�ق املحادثات  
  (ToTok)كأداة تجس�س ع�ىل مس�تخدميه، 
حي�ث  تق�وم الس�لطات عن طري�ق التطبيق 
برسق�ة بيان�ات الهات�ف، ومعرف�ة  موق�ع 
ع�ىل  والتجس�س  التطبي�ق،  مس�تخدمي 
املص�ورة،  أو  س�واء  الصوتي�ة  املحادث�ات 
باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل  مايكروفون 

الهات�ف وكامريت�ه . 
محادث�ة  تطبي�ق  وتطبي�ق  (ToTok)  ه�و 

وس�محت  الحكوم�ة  مجان�ي،  إمارات�ي 
اإلماراتي�ة باس�تخدامه، يف ح�ني أنها تحظر 
مث�ل  األخ�رى  تطبيق�ات  املحادث�ة  كاف�ة 
“س�كايب” و”وات�س أب”، ويعترب بحس�ب 
 الصحيفة األمريكية “أحدث تصعيد يف س�باق 
التس�لح الرقمي بني  الحكومات االس�تبدادية 

الغنية .“ 
ويعت�رب تطبي�ق  (To Tok)  خط�وة متقدم�ة 
يف جه�ود أبوظبي  للتجس�س، حيث اعتمدت 
س�ابقاً ع�ىل التعاق�د م�ع رشكات تجس�س 
 أمريكية وإرسائيلية، إال أنها مع هذا التطبيق 

تج�اوزت الوس�طاء  لتتجس�س مبارشة عىل 
أهدافه�ا ممن يقومون عن غري علم بتس�ليم 

 بياناتهم واملعلومات طواعية . 
وبحسب تحقيق الصحيفة األمريكية، »تقف 
رشك�ة  DarkMatter  وراء تصمي�م التطبيق 
وإطالق�ه، ورشك�ة  DarkMatter  هي رشكة 
مقره�ا  اإللكرتوني�ة  القرصن�ة   ملكافح�ة 
أبوظب�ي، ويعم�ل فيه�ا مس�ؤولو  مخابرات 
إماراتي�ون وموظف�ون س�ابقون يف وكال�ة 
األمن القومي  األمريكي وموظفون س�ابقون 
وعمالء االستخبارات العسكرية  اإلرسائيلية«. 

تايمز: اإلمارات   استخدمت تطبيق   اتصال إلكتروني   
للتجسس على  مستخدميه

االندبندنت: حكومة جونسون تحظر على الهيئات العامة مقاطعة  إسرائيل

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد الرئيس االيراني حسن روحاني بانه ال مفر المريكا 
من رفع  الضغ�وط القصوى عن اي�ران عاجال ام آجال 

قبل او بعد االنتخابات  الرئاسية االمريكية . 
وخالل اس�تقباله وزير الخارجية الهندي سابرامانيام 
جايش�انكار يف  طهران الي�وم االثنني، وص�ف الرئيس 
روحان�ي العالق�ات ب�ني البلدي�ن  بانها ودي�ة ودافئة 
وعريق�ة وق�ال، الش�ك ب�ان العالق�ات والتع�اون بني 
 البلدين سيش�هدان املزيد من التطور مس�تقبال يف ظل 
العظيم�ني  والش�عبني  للحكومت�ني  االرادة  الراس�خة 
االيران�ي والهن�دي .  واعت�رب الرئي�س االيران�ي انعقاد 
اجتماع اللجنة املشرتكة للتعاون بني  ايران والهند بانه 
من ش�انه اضف�اء املزيد م�ن التحرك يف مس�ار  تنمية 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدين واض�اف، ان اللقاءات 
واملحادث�ات  ب�ني مس�ؤويل البلدين جاءت ع�ىل الدوام 
بنتائ�ج ايجابية يف املزيد  من تطوير العالقات والتعاون 
بني طه�ران ونيودلهي .  واضاف، ان�ه ينبغي علينا بذل 
الجهود كي تصبح العالقات التجارية  واالقتصادية بني 

البلدين يف املستوى املناسب واملتوقع . 

واش�ار الرئيس روحان�ي اىل التعاون بني 
ايران والهند يف منطقة  جابهار جنوب 

رشق اي�ران وقال، ان اكمال س�كك 
حدي�د جابهار اىل  زاه�دان وربطه 
بس�كك الحدي�د العام�ة يف اي�ران 
يمكنه فضال ع�ن  االرتقاء بمكانة 

ميناء جابهار ، ان يؤدي اليجاد 
تح�ول يف التع�اون  التجاري 
للمنطقة ونقل الس�لع من 
وارخ�ص  اق�ر  مس�ار 

ولحس�ن  الح�ظ ان جهدا 
مضاعفا يب�ذل اليوم 

ه�ذا  لتحقي�ق 
االمر . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال 4 أعض�اء يف الربملان األوروبي إن حكومة 
البحرين تدوس كل  يوم ع�ىل الحريات العامة 
والحقوق األساس�ية للمواطن�ني يف انتقادات 
 جدي�دة أطلقه�ا النواب الجدد ع�ىل الرغم من 
حم�الت العالقات العامة  التي س�بقت إنعقاد 

الربملان الجديد . 
وذكر كل من ماركو زاني، فرانشيسكا دوناتو، 
آنا بونفريس�كو  وأناليزا تاردينو إن العديد من 
منظمات حقوق اإلنس�ان م�ن بينها  منظمة 
العف�و الدولية وهيومن رايت�س ووتش أدانت 
م�راًرا وتك�راًرا  االنتهاكات الخط�رية لحقوق 

اإلنس�ان التي ارتكبتها ديكتاتورية آل  خليفة 
يف البحرين، حيث يتعرض املواطنون للتعذيب 
واالحتجاز  التعسفي واالغتصاب والقتل خارج 
نط�اق القض�اء وإعدام املعارضني  الس�لميني 
وغريه�ا م�ن االنته�اكات الخط�رية لحقوق 

اإلنسان للنساء  والسجناء السياسيني . 
وأضاف�وا إن�ه »حري�ة التعبري وحري�ة الدين 
ليس�ت آمن�ة يف البحرين،  حيث ت�دوس عليها 

الحكومة يومًيا«. 
كم�ا تطرقوا إىل اس�تمرار البحري�ن يف “القتل 
والتش�ويه من خ�الل  مش�اركتها يف التحالف 
ال�ذي ترأس�ه اململك�ة العربي�ة الس�عودية يف 

 اليمن .“ 
وذك�ر األعض�اء أن “نظام آل خليف�ة يواصل 
ممارس�اته البش�عة  والالإنس�انية” رغم كل 

القرارات املتخذة ضد هذه املمارسات . 
األعض�اء األربع�ة طالب�وا االتح�اد األوروبي 
بتوضيح إجراءاته الت�ي  اتخذها ملعالجة هذه 
األوضاع خصوًص�ا فيما يتعل�ق بالقرار الذي 
 تبناه الربملان  بش�أن حالة حقوق اإلنس�ان يف 
البحرين، حيث دعا  الحكومة إىل وقف عمليات 
الناش�طني  جمي�ع  رساح  وإط�الق  اإلع�دام 
 السياس�يني ووض�ع ح�د الس�تخدام املحاكم 

العسكرية ملحاكمة  املواطنني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
املرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  كش�ف 
اليمني رش�يد أبو لحوم عن األرقام 
حكوم�ُة  س�ّببتها  الت�ي   الكارثي�ة 
العملة  باس�تمرار طباع�ة  املرتزقة 
ب�دون  غط�اء م�ن النق�د األجنبي، 
ونقضها لكل االّتفاقات وما قطعته 
عىل  نفس�ها أمام املجتمع الدويل من 
التزام�ات بوق�ف الطباع�ة وتحييد 

 عمل البنك املركزي. 
وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء 

الحكوم�ة بصنعاء، ق�ّدم أبو لحوم 
 توضيح�اٍت ع�ن مضام�ني التقرير 
الذي قّدمه للحكومة وتطّرق ألسباب 
 اإلجراءات الت�ي اتخذه�ا البنُك ملنع 
ت�داول الُعملة املطبوعة بش�كل  غري 
قانون�ي وفت�ح املج�ال للمواطن�ني 
الس�تبدال ما لديهم من تل�ك  الُعملة 

بالُعملة الرسمية القانونية . 
وأوض�ح اب�و لح�وم أن »مجم�وَع 
ما قام ف�رُع البنك املرَك�زي يف عدن 
املرتزِقة،   الخاضع لسيطرة حكومة 

بطباعت�ه م�ن الُعملة بل�غ تريليوَن 
 وس�بعِمئة وعري�ن ملي�ار ري�ال 
خ�الل العامني املاضي�ني، يف حني أن 
 مجموَع ما قام اليمُن بطباعته منذ 
إع�الن الوحدة قبل ثالث�ني عاماً  بلغ 
ترلي�وَن وأربعِمئة مليار ريال، أي أن 
حجَم ما طبع�ه املرتزِقة من  الُعملة 
خ�الل عامني تجاوز ما طبعه اليمن 

خالل ثالثني عاماً«. 
وأَش�اَر أب�و لح�وم إىل أن »ما طبعه 
اليمن خ�الل ثالثني عاماً لم ينزْل  إىل 

الس�وق كامالً، حيث ت�م إبقاُء جزٍء 
كب�رٍي كاحتياط�ي لدى البن�ك،  وهو 
ما اع�رتف به محافُظ البن�ك التابع 
لحكوم�ة املرتزِقة”، وتاب�ع   “بالتايل 
ف�إن اعرتاَف�ه تأكيٌد آخ�ُر عىل عدم 
حاجة اليم�ن لطباع�ة  الُعملة، وأن 
م�ا تّم�ت طباعت�ه خ�الل العام�ني 
املاضيني هو خارُج  احتياج املجتمع 
االقتص�اد وخارُج  احتي�اج  وخارُج 
احتي�اج ال�دورة  النقدي�ة لالقتصاد 

ككل«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت  للش�كوك  ومث�ري  مجح�ف  ق�رار  يف 
النياب�ة العام�ة الس�عودية إن  التحقيق�ات يف 
مقت�ل الصحف�ي الس�عودي جمال خاش�قجي 
اس�تكملت،  وإن أحم�د عس�ريي نائ�ب رئي�س 
املخابرات الس�ابق وسعود القحطاني  املستشار 
الس�ابق لويل العهد السعودي لم يثبت تورطهما 

يف هذه  الجريمة . 
وأضاف�ت أن�ه تم اإلف�راج أيض�ا ع�ن القنصل 
الس�عودي يف إس�طنبول محم�د  العتيب�ي لعدم 

ثبوت التهمة عليه . 
وأك�دت النياب�ة العام�ة يف مؤتم�ر صحفي أن 
املحكم�ة قضت بإعدام  خمس�ة ومعاقبة ثالثة 
آخري�ن بالس�جن 24 عام�ا يف قضي�ة مقت�ل 
 خاش�قجي، مش�رية إىل أن هذه األحكام ال تزال 

ابتدائية وليست  قطعية. 
كما أصدرت النيابة الس�عودية، أحكاًما بسجن 
ثالثة ُمتهمني ملدة 24  عاًما، بقضية خاشقجي، 
موضحة أن التحقيق�ات، أثبتت عدم وجود  نية 

مسبقة لقتل خاشقجي. 
إىل ذلك، أك�د وكيل النيابة، أنه ت�م التحقيق مع 
س�عود القحطاني، ولم  يت�م توجيه أي تهمة له 

يف هذه القضية . 
وأش�ار بن ش�لعان إىل أن األحكام بحق املتهمني 
يف القضية ال تزال  ابتدائية، وليس�ت قطعية، أي 
أنه يح�ق للمتهمني ومحاميهم الطعن  فيها من 

أجل االستئناف . 
وأوض�ح، أن النيابة العامة، عقدت 9 جلس�ات 
ملحاكم�ة املتهم�ني يف  قضي�ة خاش�قجي، وأن 

األحكام صدرت خالل الجلسة العارشة . 
ويف تري�ن األول عام 2018، دخل خاش�قجي 

قنصلية بالده يف  اسطنبول؛ للحصول عىل وثيقة 
رس�مية لل�زواج من الرتكي�ة خديج�ة  جنكيز، 

ليعل�ن بع�د عدة 
أيام عن مقتله. 

االف�راج  وأث�ار 
س�عود  ع�ن 
ن�ي  لقحطا ا
ر  ملستش�ا ا
ل�ويل  الس�ابق 
العهد  الس�عودي 
ب�ن  محم�د 
وايض�ا  س�لمان 
النائ�ب  تربئ�ة 
لرئيس  الس�ابق 
ت  ا ر س�تخبا ال  ا
العامة السعودية 
عىل  واسعاً  جدالً 
التواصل  مواق�ع 

 االجتماعي . 
جريمة  ووقع�ت 
خاش�قجي  قتل 
قنصلي�ة  داخ�ل 
بمدين�ة  ب�الده 
إس�طنبول  يف 

الثان�ي من ترين 
األول 2018. ويشار إىل أن القحطاني  والعسريي 
كانا من بني املتهمني الرئيسيني يف القضية التي 

أثارت  الرأي العام . 
والتفس�ريات  اإلن�كار  م�ن  يوم�ا   18 وبع�د 
داخ�ل  الري�اض  مقتل�ه  أعلن�ت  املتضارب�ة، 
القنصلية، إثر »شجار« مع أشخاص سعوديني، 

وأوقف�ت   18 مواطن�ا ضمن التحقيق�ات، دون 
كشف املسؤولني عن الجريمة أو  مكان الجثة . 

وكانت مجلة نيوزويك األمريكية، أن الس�عودية 
أصبح�ت دول�ة منبوذة  عامليا بس�بب س�جلها 

اليسء يف مجال حقوق االنس�ان.، مشرية إىل  أن 
الس�عودية تحولت إىل الرياض�ة والرتفيه، ليس 

فقط لتطهري نفسها  من سلوكها اليسء . 
وقالت املجلة يف تقرير لها، إن »السعودية تعترب 

واح�دة من أس�وأ  املخالفني يف العال�م، ووصلت 
إىل وض�ع “املنبوذ العامل�ي” عندما  اتضح أن ويل 
العهد محمد بن س�لمان “ع�ىل األرجح” قد أمر 
بالقت�ل  الوحيش للصح�ايف الس�عودي املقيم يف 

واشنطن جمال خاشقجي،  منذ أكثر من عام .» 
وأضاف�ت، أن »الري�اض ش�نت حمل�ة قص�ف 
مدتها خمس س�نوات عىل  اليمن، والتي تسببت 
يف وفاة حوايل 100 ألف ش�خص، وأس�فرت  عن 
كارث�ة إنس�انية خلفت ح�وايل 85 أل�ف رضيع 
عىل وش�ك  املجاعة، وهناك اس�تمرار يف س�جن 

وتعذيب نشطاء حقوق املرأة .» 
وتابع�ت أن�ه »م�ع وج�ود الكث�ري مم�ا يمكن 
التكفري عنه، تحولت  الس�عودية عىل ما يبدو إىل 
الرياض�ة والرتفيه، ليس فقط لتطهري  نفس�ها 
م�ن س�لوكها اليسء، ولك�ن ايض�اً للتأثري عىل 
س�كانها من  الش�باب، الذين تقل أعمارهم عن 

35 عاماً«. 
من جهته أعلن األمني العام ملنظمة »مراس�لون 
ب�ال ح�دود«  كريس�توف دول�وار، اإلثن�ني، أن 
إثر  “العدالة ل�م تحرتم” 
ص�دور أح�كام  باإلعدام 
ع�ىل خمس�ة أش�خاص 
ثالث�ة  ع�ىل  وبالس�جن 
آخري�ن يف قضي�ة  مقتل 
الس�عودي  الصح�ايف 

جمال خاشقجي . 
تح�رتم  »ل�م  وأض�اف 
املحاكمة مبادىء العدالة 
املعرتف بها دوليا”،  وهذا 
الحكم قد يكون “وسيلة 
إلس�كات الش�هود ع�ىل 

االغتيال إىل  األبد«. 
ول�م يتم توجيه أي تهمة إىل س�عود القحطاني 
املستشار املقرّب من  ويل العهد السعودي محمد 

بن سلمان . 

روحاني: ال مفر ألمريكا من رفع الضغوط عن إيران

المركزي اليمني: العدوان طبع أرقاما كارثية من العملة 
دون غطاء  نقدي  

البرلمان األوروبي: حكام البحرين يدوسون على الحريات
  ويمارسون أخطر االنتهاكات



بقلم / مهدي المولى
نعم التظاهر واالحتجاج حق لكل مواطن 
ل�كل عراقي ويف نفس الوقت واجب عليه 
 برشط ان يكون ذلك التظاهر واالحتجاج 
س�لميا وحضاري�ا وان يك�ون املتظاهر 
 واملحتج غ�ر مرتبط بأي جه�ة او دولة 
خارجي�ة منطلقا م�ن مصلح�ة العراق 
 ومصلحة العراقيني وغر مرتبط بأحزاب 
نازية ارهابية كح�زب البعث الصهيوني 
 وداعش الوهابية ودولة ال سعود العائلية 
املعادية لحقوق االنس�ان والديمقراطية 

 والتعددية الفكرية والسياسية. 

هن�اك حقيقة معروفة وه�ي ) ال حرية 
ألع�داء الع�راق للعبي�د ( يعن�ي ال حرية 
 للدواعش االرهابية ال حرية لعبيد صدام 
وأعض�اء حزب البعث مث�ا ال حرية لكل 
 من ساهم وس�اعد وتعاون وتحالف مع 
أع�داء الع�راق والعراقيني ق�وال او عما 
مثل  عبيد وخدم صدام ال سعود وكابهم 
الوهابي�ة داع�ش القاع�دة ألنه�م ض�د 
العراق  والعراقي�ني ومهمتهم هي تدمر 
العراق وذب�ح العراقيني وارس واغتصاب 
العراقيات  وبيعهن يف أس�واق النخاس�ة 
الجرائ�م  ه�ذه  كل  يف  وهؤالءاش�ركوا 

واملوبق�ات وال زال�وا  مس�تمرون يف ذبح 
العراقيني وتدمر العراق ومنع العراقيني 
وس�عادة  بن�اء  الع�راق  يف  الس�ر  م�ن 

العراقيني. 
له�ذا ع�ىل املتظاهري�ن ان يكون�وا عىل 
يقظ�ة وح�ذر م�ن نواي�ا أع�داء العراق 
 والعراقيني وخاصة ال سعود وكل كابها 
الوضيعة  الرخيص�ة  وعبيده�ا وأبواقها 
كم�ا  يتطل�ب كش�فهم وعزله�م تمام�ا 
وال  منه�م  التق�رب  وع�دم  ومراقبته�م 
يس�محوا لهم بالتقرب  منهم فأنهم وباء 
مدمر ومميت فأنهم فاسدون ومفسدون 

هم الذين اش�ار اليهم القرآن  الكريم ) اذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذل�ة( وه�م الذين أش�ار أليه�م  األعراب 
أش�د كفرا ونفاقا كما س�ماهم الرسول 
الكريم محم�د )ص ( الفئة الباغية أنهم 
 فجرة خونة فس�دة ال عهد لهم وال وفاء 
يعتقدون حياتهم بذبح اآلخرين وعزتهم 
بقه�ر  اآلخرين له�ذا هدفهم نرش الظام 
وقيم الوحشية فا يكرهون يش يف الحياة 
أآل  الحري�ة والن�ور والحض�ارة واملعرفة 
والخر ألنهم ي�رون يف كل ذلك خطر عىل 
 وجودهم ال يش�عرون بالراحةوالسعادة 

اال بذبح كل انسان حر وتدمر الحضارة 
 والنور والعلم. 

املع�روف ان املتظاه�ر املحت�ج انس�ان 
ح�ر حمل روحه ع�ىل كفه ورصخ بوجه 
 الظال�م الفاس�د الل�ص بكلم�ة حق غر 
مباليا برد فعل الظالم الفاس�د فاالنسان 
الحر  يتظاه�ر بالكلم�ة الصادقة الحرة 
يف ح�ني العب�د العمي�ل يتظاه�ر بأنيابه 

بأظافره. 
وبما ان أع�داء الع�راق والعراقيني أعداء 
أل س�عود وكابه�م  واالنس�ان  الحي�اة 
الوهابية  والصدامية فهؤالء ال يعيش�ون 

اآل يف ظل العبودية والوحشية والجهل وال 
يخشون اال  الحرية والحضارة واملعرفة. 

فم�ن أه�م العوامل التي تس�اهم يف بناء 
الحي�اة وس�عادة االنس�ان هي ترس�يخ 
ن�رى  له�ذا  ودعم�ه  يف  األرض  الس�ام 
أع�داء الحياة واالنس�ان يحاول�ون بكل 
م�ا يملك�ون م�ن طاق�ة  وق�درة لخلق 
الفت�ن والرصاعات الطائفي�ة والقومية 
تراه�ا  له�ذا  واملناطقي�ة  والعش�ائرية 

 تصطاد دائما يف املياه العكرة
لهذا ع�ىل املتظاهري�ن الس�لميني الذين 
ان  الش�عب والوط�ن  ينش�دون خدم�ة 

مهم�ا  بالس�لمية  يتمس�كوا  ويلتزم�وا 
كان�ت التحدي�ات والتضحي�ات كما عىل 
املتظاهري�ن ان  يختاروا م�ن يمثلهم من 
املضح�ني الصادقني الذي�ن هدفهم بناء 
ع�راق ح�ر الذي�ن ال  يتأث�رون بالرغيب 
وال بالرهي�ب كما يج�ب عليهم عزل اي 
مندس والقاء القبض  عليه وتس�ليمه اىل 
االجهزة االمنية ألن وجوده يشكل خطرا 
عىل املتظاهرين  السلميني املخلصني أوال 
وعىل الش�عب والوطن ثانيانعم التظاهر 
حق لانس�ان الحر  وواج�ب عليه وليس 

للعبد الخائن العميل. 
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يف الرابع من أذار من سنة ١٩٣٣ اجتمع الربملان النمساوي يف 
جلسة طارئة  ملناقشة قانون او مسالة معينة. عند التصويت 
حص�ل لغط او خطا وتبني ان اح�د  النواب صوت بورقتني او 

قسيمتني و لم يجدوا كارت النائب الذي جنبه . 
ال أحد يدري كيف حصل الخطا او اللخبطة يف كروت التصويت، 
الحزب املحافظ  املس�يحي طالب بعدم قبول النتيجة و إلغاء 
صوت النائب و بذلك كانت س�تكون  النتيجة لصالحه، رئيس 
الربملان كارل رينر من االش�راكيني لم يس�تطيع إقناعهم  يف 
الجلس�ة و اس�تقال من منصب�ه محتًجا كرئي�س الربملان و 

تبعه بعد ذلك نوابه  االثنني و أعلنوا استقالتهم . 
بذل�ك اصب�ح الربملان غ�ر قادر ع�ىل إدارة جلس�ته النعدام 
رؤس�اء و انته�ت الجلس�ة  يومها، رئي�س الحكوم�ة آنذاك 
دولفوس اس�تغل الفراغ الدس�توري و أعل�ن ان الربملان  حل 
نفسه و استند اىل قانون حربي من عام ١٩١٧ و سيطر عىل 

الحكم بنفسه و  اعترب الربملان الغي و منحل . 
بعد محاولة النواب عقد جلسة جديدة النتخاب رئيس جديد، 
منعت الرشطة النواب  من دخول الربملان، و اصبح الدكتاتور 
دولف�وس الحاك�م األوح�د، االش�راكيني بقي�ت  املحكم�ة 
الدس�تورية أملهم الوحيد لكن القضاة املحسوبني عىل حزب 
املحافظ  اس�تقالوا ايضا و دخلت النمس�ا يف فراغ دس�توري 

كامل . 
أصبحت النمسا فاشية و حليفة إليطاليا الفاشية و زعيمها 
موس�وليني، دخلت يف  حرب أهلية مع االشراكيني و فرضت 
رقابة عىل الصحافة، بعد عام تقريًبا قتل  دولفوس يف محاولة 
انقابية فاش�لة من قبل النازيني، و خليفته شوش�نيك سلم 
بع�د  كفاح طويل النمس�ا دون قت�ال او مقاومة عام ١٩٣٩ 
اىل هتلر النازي و جيش�ه  األملاني الذي احتل النمسا اىل ١٩٤٥ 
تدم�ر ج�زء كبر منها يف الح�رب العاملية  الثاني�ة ناهيك عن 
القتىل و الضحايا و الجرحى و لم تنل اس�تقالها الكامل اال 

سنة   ١٩٥٥  . 
الع�ربة اخوت�ي و اخواتي يف العراق، ال تلعبوا و ال تس�تهينوا 
بالدس�تور و القوان�ني و  أحذركم من كل فراغ دس�توري، و 
اس�أل الل�ه ان ين�ور طريقك�م و يهديك�م ص�واب  القرار و 

الطريق. 

الفراغ الدستوري

عمر الراوي

جذر المشكلة اساس الحل

بقلم/ د منال فنجان
هذه نتائج ملموسة ومعلومة من الجميع وهي باألعم 
االغلب س�بب نقمة الش�عب وهو  الج�زء الظاهر من 
املشكلة الذي يكون منظور من الجميع لكن اال ينبغي 
لن�ا أن نمت�د  بعقولنا للجزء الغاط�س وغر املرئي من 
اس�اس لهذه املش�اكأللم يكن لألمري�كان  باعتبارهم 
قوات محتلة كما صنفتهم األمم املتحدة اليد الطوىل يف 
تهيئ�ة هذه النتائج  التي نحصدها عندما حلت وزارات 
ومؤسس�ات لها الثق�ل يف منظوم�ة الدول�ة العراقية 
واإلع�ام  واملخاب�رات  واألم�ن  والرشط�ة  الجي�ش   (  
وتش�كيات أخ�رى( لتح�ول ممتهنني  للس�اح ان لم 
يكونوا مع�ك فهم عليك وهذا اول مس�امر نعش هذا 

النظام )كما يريد  االمريكان(. 
الديمقراطي�ة نظام مع�روف لل�دول املتقدمة ومنهم 
أمري�كا وه�و نظ�ام حك�م االغلبي�ة  وحف�ظ حقوق 
الجمي�ع فلم�اذا أرص االمريكان ع�ىل ديمقراطيتنا ان 
تكون محاصصية  وتوافقية حيث الكل مش�رك بالكل 
والكل يعرقل عمل الكل وهذا يعني تويل غر  املناس�بني 
للمسؤولية ألنها ال تحتاج بكفاءة بقدر حاجتها لوالء 
وعندها س�تكون  محمي ممن واليته ويقينا س�تنهار 
مؤسس�ات الدول�ة وس�تغرق بالفاس�دين والجاهلني 
 واالنتهازيينوهذا املس�مار الثاني لنع�ش النظام )كما 

يريده االمريكان(. 
أل�م يصبح الع�راق ب�ؤرة جذب ل�كل متط�ريف العالم 
ليكون�وا هدفا للتصفية يف س�احة  بعيدة ع�ن أمريكا 
)كم�ا رصح بذل�ك الرئيس األمريكي ب�وش حيث قال ً 

م�ن مصلحتن�ا  ان نجع�ل حربن�ا عىل اإلره�اب بعيدا 
ع�ن األرايض األمريكي�ة ً(  كم�ا يكون�وا أداة  فاعل�ة 
للضغط باي اتجاه يريدون ومرحلة داعش تشهد عىل 

ذلكواغرقوا العراق  بدماء عزيزة منذ ٢٠٠٣ . 
وه�ذا املس�مار الثالث لنع�ش النظام الس�يايس )كما 
يري�ده االمريكان(أل�م تك�ن الواليات  املتح�دة ملزمة 

قانونا بالتعاون ومساعدة العراق عسكريا واقتصاديا 
التفاقي�ة  اس�تنادا  وثقافي�ا  وسياس�يا  واجتماعي�ا 
اإلطار االس�راتيجيفلماذا اذاً تماهلت بتجهيز  القوات 
بالس�اح املدفوع الثمن ولم تثبت جديتها باملش�اريع 
التحتية األساسية اال بناءاً  عىل تنازل العراق عن نصف 
االحتياط�ي م�ن النفطوهذا املس�مار الراب�ع واألخر 
 للنعش النه اكتمل بتخطيط أمريكي وتنفيذ ساس�تنا 
م�رة لجهلهم ب�ادارة الدول�ة او لعدم  اكراثه�م ببناء  
الدول�ة بق�در بن�اء الس�لطة ومغانمه�ا ان كانوا غر 

جاهلني. 
اذاً يا س�ادة من يريد أن يعالج املش�كلة عليه أن ينظر 
لألساسوان كان الجميع يتلمس  النتيجة ويستهجنها 
اال انن�ي أرى أن الكثر من املس�تهجنني بالوقت الحايل 
كانوا  منساقني ومشدودين ملقدمات هذه النتائج دون 
أن يعي أهمية وخطورة هذه املقدمات  وانتقاد كل من 

ينتقد مسار العملية السياسية حينها
والخش�ية كل الخش�ية ان ال�ذي خط�ط ملرحلة وكان 
بمنأى من ان ُينتقد او نس�تعد  ملواجه مرشوعه بخلق  
رأي ع�ام م�ن الواع�ني واملثقف�ني ملجابه�ة املخطط  
 والحيلولة دون وقوع النتائج املأس�اوية التي أصبحت 

واقع حال
الخشية من اننا نعيش ذات املرحلة من العقل الجمعي 
الذي يرى الجزء الظاهر  ويتمس�ك به ليصل إىل نتيجة 
لن تكون أفضل من س�ابقتها ان لم تكن أسوأساحات 
 الرأي العام يصنعها كل رأيولكن من يرشدها ويوجهها 

وينظمها هو راي صاحب  العلم والدراية. 

التظاهر حق وواجب

العملية السياسية العراقية وما رافقها من ظروف ومالبسات وما افرزته من معطيات  ونتائج تمثلت بسوء 
إدارة واضح رتب آثار سلبية على المستويات كافةالسياسية  والتي تمثلت بانعدام الرؤية الوطنية الواحدة 

وتشظي اإلرادات بتنوع االحزاب  وتصارع المصالح الحزبية واالثنية والمذهبية والقومية وهو ما أدى إلى 
ضعف  القرار وانعدام مركزيته اي ضعف سلطان الدولة على مفاصلها مما هيأ األجواء  لهيمنة قوى أخرى 
كالحزب والعشيرة والمافيات والعصابات وغيرهاحيث الكل  أقوى من الدولة وسلطانها وهذا بدوره يؤدي 

منطقيا إلى تردي االقتصاد وتراجع  الخدمات وانعدام األمن االجتماعي. 

بقلم/ شارل ابي نادر
انطاًق�ا مما تق�دم، يمكن توزيع املعطي�ات التي تحدد 
األبع�اد الجغرافي�ة للعملي�ة  املرتقبة، ب�ني امليدانية من 
جهة واالس�راتيجية من جهة أخرى، وذلك عىل  الش�كل 

التايل : 
املعطي�ات امليدانية : واض�ح م�ن ع�دد البل�دات التي تم 
تحريرها بنج�اح حتى اآلن يف  جن�وب رشق ادلب، ومنذ 
بداي�ة العملية التي لم يمر عليه�ا بضعة أيام حتى اآلن، 
 ان الجيش الس�وري يتقدم بثبات وبتماسك، بالرغم من 
مح�اوالت االرهابيني  الج�ادة لتاخ�ره ولعرقلة تقدمه، 
وحي�ث اخت�ار منطقة الخرق االصعب كمحور  اس�ايس 
للهجوم )س�نجار - مع�رة النعمان(، يس�تنتج من ذلك 
انه يؤس�س من خ�ال  رضب النقطة االقوى، لتوس�يع 
التق�دم يف العمق نحو معرة النعمان وامتدادا نحو  اريحا 

فمش�ارف مدين�ة ادلب الجنوبي�ة، ويف العرض ش�ماال 
نح�و رساقب فمداخ�ل  ريف حلب الجنوب�ي الغربي بني 

ايكارداوالزربة، وجنوبا نحو كفرنبل والبارة . 
رغ�م وجود نقطت�ي مراقب�ة تركيتني يف قط�اع هجوم 
الجيش الس�وري حالًيا، األوىل  يف رصمان رشق جرجناز، 
والثانية يف مع�ّر حّطاط جنوب معرة النعمان، فهو  كما 
يبدو س�وف يتعام�ل معها تماًما كم�ا تعامل مع نقطة 
املراقب�ة الركية قرب  مورك عند تحريره خان ش�يخون 
يف نهاية ش�هر آب / اغس�طس امل�ايض، وذلك  من خال 
عزله�ا وتجاوزها، األمر ال�ذي س�يؤدي اىل إفقادها اية 
امكانية ملس�اندة  االرهابيني أو للتأثر يف مس�ار عمليته 

الهجومية نحو تحرير تلك املناطق . 
ما يدفع أيضا اىل اس�تنتاج وجود قرار بتوس�يع العملية 
الهجومي�ة حالًي�ا، أن  الجي�ش العربي الس�وري لم يقم 
بتنفي�ذ عملية محدودة يف ريف حلب الغربي أو  الش�مايل 
الغربي، رغم تكاثر االصابات بني املدنيني يف مدينة حلب 
ج�راء  اعت�داءات االرهابي�ني املتك�ررة، كما أّن�ه لم يقم 
بتنفيذ عملية هجومية محدودة يف  ريف الاذقية الشمايل 
الرشق�ي نحو كبان�ة، بالرغم ايضاً من تزاي�د اعتداءات 
 االرهابيني عىل وحدات�ه واملدنيني يف تلك املنطقة. وحيث 
�دا وجهوزية لارهابيني عىل  اختار املنطقة االكثر  تحشُّ
طريق حلب - حماه الدولية بني رساقب ومعرة  النعمان، 
يمك�ن القول ان�ه يخطط لاس�تفادة من تل�ك املنطقة 
كنقط�ة ارتكاز مناس�بة  لتوس�يع عمليات�ه يف أكثر من 

اتجاه . 
يخ�وض الي�وم الجي�ش العرب�ي الس�وري معركت�ه يف 
ري�ف ادل�ب الجنوبي الرشقي  يف ظل وضع مناس�ب من 
ناحية الجهوزية امليدانية والعس�كرية، فهو أنهى أغلب 
 عمليات التحري�ر يف مختلف املناطق، وقد مر وقٌت كاٍف 
بعد ذلك، اس�تعاد من  خاله كام�ل جهوزيته التنظيمية 
والتس�ليحية والتدريبية، وبالتايل ه�و اآلن يملك  القدرة 
الكامل�ة لوض�ع جهود ضخم�ة لصالح معرك�ة تحرير 

ادلب ومحيطها بشكل  كامل . 
املعطي�ات االس�راتيجية : حتى اآلن، تب�دو االعراضات 
الدولية عىل عملية الجيش  العربي السوري جنوب رشق 
ادلب خجول�ة، وحيث يمكن االس�تفادة من ترصيحات 
 املسؤولني الروس، العسكريني والسياسيني، عن رضورة 
والزامي�ة انهاء وض�ع  بؤرة ادلب ومحيطه�ا االرهابية، 
والتي تش�كل العثرة األخرة أمام اكمال املسار  السيايس 
ال�ذي وضعته عىل الس�كة ع�دة اجتماع�ات ومؤتمرات 

اقليمي�ة ودولي�ة،  م�ن اس�تانة اىل س�وتيش اىل جني�ف 
وغره�ا، فإن األص�وات الغربي�ة وخاص�ة  األمريكية، 
والت�ي كانت دائما تواك�ب أية محاولة س�ابقة لتحرير 

ادلب عرب عمل  عسكري، هي اليوم شبه غائبة . 
ايًض�ا، بعد انس�حاب بعض وحدات االحت�ال االمريكي 
من الرشق الس�وري، وبعد  االحتال الركي املحدود بني 
راس العني وشمال تل تمر حتى عني العرب وشمال  عني 
عيىس، وبعد دخول وانتش�ار الجيش العربي السوري يف 
اغلب مناطق  الرشق، عرب انتش�ار وحداته فقط، او عرب 
انتش�ار مشرك مع وحدات روس�ية او  مع وجود قسد، 

باالضاف�ة لانتش�ار والتحرك املش�رك ال�رويس الركي 
ع�ىل  الحدود الش�مالية، تأتي هذه التجربة رشقا، ش�به 
الناجحة او الناجحة بش�كل  نس�بي، من انتشار سوري 
رشعي يف مناطق واس�عة، وانتش�ار اقليمي دويل  متعدد 
الوحدات الروس�ية والركية، لتعط�ي فكرة عن امكانية 
نجاحه�ا يف ادل�ب،  كمرحل�ة اولي�ة غ�ر دائم�ة، تكون 
تحضرية ملواكبة انهاء وضع االرهابيني بشكل  معقول، 
قبل الرشوع الجدي يف مفاوضات التس�وية السياس�ية 

النهائية . 
او  امليداني�ة  املعطي�ات  ب�ني  ذل�ك،  كل  م�ن  انطاًق�ا 

االس�راتيجية، اضاف�ة للتوت�ر  الح�ايل ال�ذي تش�هده 
العاقات االمركية الركية، عىل خلفية التس�لح الركي 
من  روس�يا والعقوبات االمريك�ة املقررة جراء ذلك عىل 
انق�رة، والذي يبدو اليوم   )التوتر الركي - االمركي( انه 
جدي وغر مخادع كما تعودنا عليه سابًقا، وما  يمكن أن 
ينتج عنه من انخراط تركي أوسع وأعمق يف التفاهم مع 
روس�يا حول  انهاء امللف الس�وري، فإن امليدان يف شمال 
سوريا يحمل الكثر من املعطيات  الجدية التي يمكن أن 
نس�تنتج منها قرب حصول عملية تحرير واسعة ألغلب 

 مناطق الشمال السوري. 

.. وعملية التحرير تتسع الجيش السوري يتقدم شمالاً
يبدو من متابعة حركة تقدم الجيش 
العربي السوري حالًيا في ريف ادلب 
الجنوبي  الشرقي، أن هدفه سيتجاوز 
تنفيذ عملية محدودة مستقلة، تشبه 

عملية تحرير  خان شيخون األخيرة، 
حين اكتفى يومها بتحرير تلك البلدة 
االستراتيجية  ومحيطها، بعد أن أمن 
خًطا دفاعًيا متماسًكا لحماية وحداته 

والمواطنين في ريف  حماه الشمالي. 
وفيما توحي المناورة الهجومية التي 
يقودها اليوم بامكانية  توسعها الى 

عدة محاور، الى أين ممكن أن تصل هذه 
المناورة الواسعة؟ وهل من  معطيات 
جديدة يمكن أن نستنتج منها امكانية 

وصول هذا التوسع المرتقب الى 
 تحرير كامل منطقة ادلب ومحيطها من 

االرهابيين؟. 



تنطلق منافس�ات بطول�ة العراق 
بك�رة القدم للصم، الي�وم االثنني، 
بمش�اركة س�تة  فرق ه�ي نادي 
الن�ر والس�ام ولجن�ة كركوك 
الفرعي�ة ولجن�ة نين�وى ولجن�ة 
النجف  ولجنة ميسان ولجنة بابل. 

وق�ال أم�ني رس االتحاد حس�نني 
محم�د إن »دوري الع�راق للعب�ة 
سيبدأ يوم ٢٣ لغاية   ٢٥ من الشهر 
الحايل حيث تكون منافسات اليوم 
االول يف ثاث�ة ماعب ه�ي  ملعب 

الش�عب الثان�ي وملعب املدرس�ة 
الكروية يف ح�ي اور وملعب نادي 
التحدي  يف منتدى شباب الشعب«. 

الي�وم  »منافس�ات  أن  وأض�اف 
الثان�ي س�تكون يف ملع�ب منتدى 
ن�ادي  الش�عب  وملع�ب  ش�باب 
التحدي وملعب املدرسة الكروية«. 
وب�ني ان »الي�وم الثالث س�يكون 
الخت�ام يف ملع�ب الش�عب الثاني 
 ٢٥ االربع�اء  املص�ادف  صب�اح 

كانون الثاني«. 

كش�ف الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي 
العراقي لكرة الس�لة عىل الكرايس 
الي�وم  املتحرك�ة ع�اء  إحس�ان، 
االثن�ني، ان�ه س�يلتحق االس�بوع 
املقبل للعب ضم�ن صفوف فريق 

  « ASA TLAS « اليوناني. 
وقال انه »سبق له االحرتاف وهذه 

امل�رة الثاني�ة الت�ي يح�رتف فيها 
اللعب  خارجياً«. 

واضاف ان »االحرتاف االول له كان 
ضمن ال�دوري الرتكي عام 2017 
ويع�د  الاعب ع�اء احس�ان اول 
العب عراقي م�ن رياضة متحدي 

االعاقة يحرتف اللعب  خارجيا«. 

وصل اليوم اإلثنني، املحرتف العراقي فرحان ش�كور، حيث س�يخضع 
لاختب�ارات  الطبية تمهي�ًدا لانضمام لصفوف فري�ق الفيصيل لكرة 

القدم . 
وكان الفيصيل قد دخل يف مفاوضات مع ش�كور يف األيام املاضية، عىل 

أمل  التعاقد مع مهاجم جديد بداًل من النيجريي شكاتارا  . 
ويس�عى الفيص�يل إىل التعاق�د مع ش�كور، لتعزيز صفوف�ه قبل بدء 
مشواره يف  الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، حيث يستضيف الشهر 
املقب�ل، فريق  الكويت، يف العاصمة عمان .  وس�بق لش�كور البالغ من 
العمر 24 عاًما، أن لعب لعدة أندية يف باده مثلما مثل  املنتخب العراقي 
األوملبي وس�اهم مع�ه يف التتويج بوصافة كأس آس�يا 2013،  واملركز 

الرابع لبطولة العالم تحت 21 عاًما. 

أبرم فريق الرشطة لكرة اليد حامل اللقب يف املواسم 
األربعة األخرية، تعاقده مع  الحارس مهيمن محمد 
رس�ول، قادماً من نادي الكرخ، لتعزيز صفوفه يف 

ما بقي من  مباريات املوسم الحايل .  
وذك�ر النادي أن »مهيمن محمد رس�ول تعاقد مع 

نادي الرشطة قادماً من نادي  الكرخ«. 
وأضاف أن »التعاقد مع رس�ول الذي سبق ان دافع 
ع�ن ألوان فانيل�ة القيثارة  الخرضاء موس�م ١٣/ 
١٤، يأت�ي لتعويض ح�راس الفريق الذي�ن رحلوا 
نهاي�ة  املوس�م امل�ايض، ليتنافس بذل�ك املركز مع 

حارس املنتخب الوطني بال  الّصباغ«. 
ويتصدر رجال امل�درب ظافر صاحب الئحة جدول 
الرتتي�ب بالعام�ة الكاملة من  النق�اط، حيث تدل 
املؤرشات ان الفريق يسري بخطى ثابتة نحو حصد 

لقبه  الخامس. 

كش�ف مصدر مقرب من اتحاد الكرة العراق�ي، اليوم االثنني عن نية اتحاد 
الك�رة  مناقش�ة اندية دوري الك�رة املمتاز حول مقرتح اس�تئناف الدوري 
بنظ�ام  املجموعت�ني .  وق�ال املص�در إن »اجتم�اع الغ�د مع ممث�يل االندية 
املش�اركة سيش�هد مقرتحا م�ن  لجنة املس�ابقات باقامة ال�دوري بنظام 
املجموعتني ويرتك االمر لاندية يف اآللية  التي يتم فيها تقسيم املجموعتني«.  
واض�اف أن »اتحاد الكرة عازم هذه املرة عىل اس�تئناف دوري الكرة املمتاز 
وان  اجتماع يوم غد سيضع جميع اآلليات الخاصة بالدوري عىل ان ينطلق 
بع�د  نهائيات اس�يا للمنتخبات االوملبية والتي س�تقام يف تايلند من 26 

كانون االول  املقبل«. 
يش�ار اىل ان اتح�اد الك�رة كان ق�د وج�ه الدعوة الندي�ة املمتاز يف 
اجتماع يوم غد  الثاثاء ملناقشة آلية استئناف دوري الكرة املمتاز 

الذي توقف مع انطاق  التظاهرات يف بداية ترشين االول. 

أك�د العب ن�ادي الرشطة، ك�رار جاس�م، االحد، أن مباراة الش�باب 
الس�عودية يف رب�ع  نهائي البطول�ة العربية لاندي�ة االبطال »كأس 

محمد السادس«، هي بمثابة املباراة  النهائية بالنسبة لنا . 
وس�يتواجه الفريقان عىل استاد األمري فيصل بن فهد )امللز(  يف دور 

ربع  النهائي، اليوم االثنني . 
وقال جاس�م يف املؤتمر الصحفي الخاص باملباراة، 

إن »املباراة امام الش�باب  الس�عودي مهمة 
وبمثابة النهائي بالنسبة لنا .» 

واض�اف »نس�عى إلس�عاد الجمه�ور 
العراق�ي وأتمن�ى أن نظه�ر بش�كل 

مميز، الكل  متفائل بتحقيق الفوز”. 

التحق خمس�ة العبني من صفوف فري�ق القوة الجوية 
بمعس�كر املنتخ�ب األوملب�ي  املعس�كر حالي�ا يف دول�ة 

اإلمارات العربية املتحدة تحضريا لبطولة أسيا . 
وقال املدرب املس�اعد للمنتخب األوملب�ي عباس عبيد إن 
»العبي القوة الجوية  الخمس�ة حسني جبار ومصطفى 

محمد معن ومحمد قاس�م نصيف وميثم جبار وحس�ن 
 رائد، التحقوا بمعس�كر األوملب�ي الحايل يف دولة اإلمارات 
تحضريا لبطولة أسيا  دون 23 سنة والتي ستقام مطلع 

العام املقبل يف تايلند«  . 
وب�ني أن »التحاق الاعبني الخمس�ة س�يصب بمصلحة 

املنتخ�ب االوملب�ي ال�ذي  يحت�اج إىل ه�ؤالء الاعبني وما 
يملك�ون من خربة جراء مش�اركة فريقه�م يف  البطولة 
العربي�ة لألندية والت�ي غادرها األزرق الج�وي بركات 

الرتجيح أمام  املولودية الجزائري«  . 
وأش�ار إىل أن »الجه�از الفني يس�عى إلكم�ال صفوف 

الفريق قب�ل التوج�ه إىل تايلند  حيث تنتظرن�ا مباريات 
مهم�ة يف املجموعة، الفت�ا أن املنتخ�ب األوملبي تأهل يف 
 الدوري املاضي�ة ألوملبياد ريو وهو مطال�ب بتكرار هذا 
التأه�ل من خ�ال بطولة  أس�يا املقبلة وخط�ف إحدى 

بطاقات املرور ألوملبياد طوكيو 2020  .  « 

العبو الجوية 
يلتحقون 

باألولمبي  

اليوم .. انطالق بطولة العراق 
لكرة الصم

عالء إحسان يحترف بالدوري
 اليوناني لكرة السلة

فرحان شكور يصل األردن للتعاقد
 مع الفيصلي
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اليوم.. القيثارة يواجه الشباب السعودي في ربع
 نهائي البطولة العربية
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تنطل�ق اليوم اإلثنني، أوىل مباريات ربع 
نهائ�ي كأس محم�د الس�ادس لألندية 
 األبطال، بلقاء يجمع الشباب السعودي 
بالرشطة العراقي، عىل اس�تاد خالد  بن 
س�لطان، يف الري�اض يف تمام الس�اعة 

الس�ابعة مس�اءا . 
ويلتقي الفريق�ان إياًبا يوم 20 كانون 
الثان�ي املقبل، عىل ملعب الرشطة الذي 

 يحدد الحقا . 
وكان فريق الشباب قد بلغ ربع النهائي 
بعد تخطيه شباب األردن، بالفوز 0-1 

 ذهابا عىل ملعبه، والتعادل 1-1 إيابا . 

كم�ا تأه�ل الرشط�ة بع�د ف�وزه عىل 
فري�ق نواذيب�و املوريتان�ي 1-0 ذهاًبا 
يف  نواكش�وط، وبخماس�ية نظيف�ة يف 

مباراة العودة بقطر . 
تضم تشكيلة الرشطة عدًدا من الاعبني 
الدوليني، الذين مثل�وا املنتخب العراقي 
 يف خليج�ي 24، التي أقيم�ت مؤخرًا يف 
قطر، عىل رأس�هم صاحب الخربة عاء 
 عبد الزهرة، وعاء مهاوي، وعيل فاتر، 
وس�عد ناط�ق، وصفاء ه�ادي، وأمجد 

 عطوان والحارس محمد حميد . 
وربم�ا تتمث�ل املش�كلة الوحي�دة التي 

تواج�ه الرشط�ة، يف توقف منافس�ات 
ال�دوري  والبط�والت املحلي�ة يف العراق 
منذ فرتة، األمر الذي ربما يمنح أفضلية 
س�يعول  وبالت�ايل  نس�بية  للش�باب، 
الرشطة ع�ىل جاهزية العبيه الدوليني، 
إضافة إىل  خربة مديره الفني ألكس�ندر 
إيليت�ش ال�ذي يعرف الكرة الس�عودية 
جي�دا، حي�ث درب  من قب�ل أهيل جدة، 

والرائد . 
عىل الجهة املقابلة يعاني فريق الشباب 
من تراجع النتائج ع�ىل صعيد الدوري 
 املح�يل، حي�ث ن�ال الفري�ق 4 هزائ�م 

متتالية يف الجوالت الثاث األخرية، أمام 
 الفيحاء، والرائد، وأبها، بالدوري، بينما 
ودع كأس خ�ادم الحرم�ني أمام فريق 
 الشعلة )درجة ثانية( من دور ال� 32   . 

ويحاول املدرب الجديد لليوث، اإلسباني 
لويس جارس�يا، إعادة الفريق إىل سكة 
 االنتصارات، بعد أن ت�وىل املهمة، خلًفا 
لألرجنتين�ي خورخي أملريون الذي أقيل 

 مطلع الشهر الجاري لسوء النتائج . 
الشباب رغم أنه يملك عدًدا من العنارص 
الجي�دة بوجود ال�دويل التونيس فاروق 
 بن مصطفى يف حراسة املرمى، والدويل 

الجزائري جمال بلعمري يف قلب  الدفاع، 
واألرجنتين�ي  أس�برييا،  والكولومب�ي 
املحليني  خوان�كا، باإلضاف�ة لاعب�ني 
 ع�ىل رأس�هم املهاجم الش�اب عبد الله 
الحم�دان، والظه�ري األي�ر عب�د الله 
الش�امخ،  إال أن نتائج الفريق ال تس�ري 

عىل خط واحد، منذ انطاق املوسم . 
ومع اخت�اف أجواء البطول�ة واألدوار 
اإلقصائية، ستكون املواجهة حماسية، 
 وندي�ة بني الش�باب والرشط�ة، يف ظل 
باملس�ابقة،  االس�تمرار  يف  رغبتهم�ا 
مم�ا  يعن�ي أن املباراة لن تك�ون نزهة 

كرار جاسم: مباراة اليوم 
بمثابة النهائي  

اتحاد الكرة يقترب من استئناف 
الدوري بنظام المجموعتين

يد الشرطة تتعاقد مع حارس جديد

إيميلي يطالب »ميمي« بدفع 65 ألف دوالر
أفادت تقارير صحفية ، أن االيطايل 
مري�ة  اص�ول  م�ن  الجنس�ية 
كريستيان  ايمييل، قام برفع دعوى 
يف الفيف�ا ض�د الاع�ب مهند عيل 
من اجل الحص�ول عىل  تعويضات 
بقيم�ة 65 ال�ف دوالرع�ن صفقة 

الاعب مع الدحيل القطري . 
وبحس�ب الدعوى ف�ان ايمييل هو 
وكيل اعم�ال الاع�ب مهند خال 
انتقال�ه للدحي�ل  القط�ري حيث 
تمت الصفق�ة دون علمه وجرت 
من قبل وكيل اعمال آخر ايراني 

 الجنسية . 
وكان كريستيان قد خرق لوائح 
الفيف�ا حي�ث ال يح�ق لوكي�ل 
االعم�ال التوقي�ع م�ع  الع�ب 
لدي�ه وكيل اعم�ال آخر من 
خال عقد ساري املفعول 
ب�ني الطرف�ني، والاعب 
لدي�ه  كان   مهن�د ع�يل 
عقد مع وكيل االعمال 
ساري  بهروز  االيراني 
املفع�ول اثن�اء  توقيع 
م�ع  كريس�تيان 

الاعب. 



س�يغيب قائ�د ري�ال مدري�د، رسجي�و 
رام�وس، ع�ن أول مباراة للن�ادي امللكي 
بملع�ب  خيت�ايف  أم�ام  ع�ام   2020،  يف 
كوليسيوم ألفونسو برييز، ضمن الجولة 

ال��19 م�ن  عم�ر الليج�ا، لإليق�اف . 
ون�ال رام�وس، البطاق�ة الصف�راء من 
الحكم أدري�ان كوردي�رو لتدخله بعنف 
مع  العب أتلتي�ك بيلباو، فياليربي، خالل 
املباراة التي انتهت بالتعادل الس�لبي بني 

 الفريق�ني، ليتخل�ف الريال عن تقاس�م 
برشلونة يف صدارة جدول الليجا، وأصبح 
 يبتع�د عن�ه بنقطت�ني، ليه�دي الغري�م 

الكتالوني لقب بطل الشتاء . 
وتعد البطاقة هي الخامس�ة لراموس يف 
الليجا، ليغيب عن مواجهة يوم 4 كانون 
 ث�ان املقب�ل أم�ام خيتايف، ع�ى أن يلعب 
بعدها يوم 8 كأس السوبر أمام فالنسيا 

 يف السعودية. 

قال امل�درب اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي اليوم 
اإلثن�ني، إن تاري�خ إيفرت�ون وطموح�ه  كانا 
الس�بب يف اقتناعه بتويل منص�ب املدير الفني 
للفري�ق .  ويس�تهل إيفرت�ون مش�واره تحت 
قي�ادة مدربه الجديد أنش�يلوتي، عرب مباراته 
أم�ام  برين�ي يف املرحل�ة التاس�عة عرشة من 
تق�ام  والت�ي  املمت�از،  اإلنجلي�زي  ال�دوري 

 منافساتها يف 26 كانون أول الجاري . 
ويتوىل أنش�يلوتي املنصب خلفا ملاركو سيلفا 
الذي أقيل من تدريب إيفرتون يف  وقت س�ابق 

من الشهر الحايل . 
وأضاف أنش�يلوتي يف ترصيحاته للصحفيني: 
»طموح الن�ادي وتاريخ�ه وتقالي�ده  وكذلك 
األج�واء، كانت م�ن األس�باب وراء موافقتي 
عى ت�ويل املهم�ة .»  وتابع: »كذل�ك )كان من 
بني األس�باب( حقيقة أن هذا النادي يرغب يف 

التطور  ويف أن يصبح أفضل«. 
ويحت�ل إيفرت�ون املرك�ز الخام�س ع�رش يف 
ال�دوري املمتاز بفارق أرب�ع نقاط فقط  أمام 

أقرب مراكز الهبوط. 

االثنين 23 كانون االول 2019 
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راموس 
يستهل 

العام المقبل 
باإليقاف

أنشيلوتي: 
تاريخ 

إيفرتون سبب 
قبولي تدريبه

كش�ف االتحاد اإلفريقي لكرة الق�دم »كاف« عن 
القائمة النهائية للمرشحني للفوز  بجوائزه، حيث 
س�يتنافس عىل جائزة أفضل الع�ب إفريقي لعام 
2019 املرصي  محمد صالح، الفائز بها يف العامني 
املاضيني، مع زميله يف ليفربول االنكليزي  السنغايل 
ساديو مانيه اضافة للجزائري رياض محرز العب 

مانشسرت سيتي  االنكليزي . 
وت�ّوج كل م�ن ماني�ه وص�الح بثالث�ة ألقاب مع 
»الفري�ق األحمر« خالل عام 2019  بدءا من دوري 
أبط�ال أوروبا عىل حس�اب توتنه�ام االنكليزي يف 
األول م�ن  حزي�ران، قب�ل أن يحققا لق�ب الكأس 
الس�وبر األوروبي�ة بالف�وز ع�ىل تش�يليس بطل 
 ال�دوري األوروب�ي »يوروبا لي�غ«، وآخرها كأس 

العال�م لألندي�ة يف قط�ر ع�ىل  حس�اب فالمينغو 
الربازييل بفضل ه�دف للربازييل فريمينو يف الوقت 

االضايف . 
املحلي�ة م�ع  الرباعي�ة  وب�دوره، حق�ق مح�رز 
مانشس�رت س�يتي ه�ي ال�دوري وكأس  االتح�اد 
اإلنكليزي وكأس الرابطة إضافة إىل درع املجتمع، 
كم�ا ت�وج مع منتخ�ب  ب�الده بلق�ب كأس األمم 
اإلفريقية التي أقيمت يف مرص عىل حس�اب مانيه 

وزمالئه  يف النهائي . 
وس�بق لصالح أن أحرز الجائزة العامني املاضيني 
عىل حس�اب ماني�ه واملهاجم  الغابوني ألرس�نال 
اإلنكلي�زي بيار-إيمرييك أوباميانغ. وقد تقاس�م 
الثالثي مع نهاية  املوس�م الفائ�ت من ال�«بريمري 

ليغ« ال�ذي ش�هد تتويج س�يتي باللق�ب، جائزة 
هداف   الدوري بعد أن سجل كل منهم 22 هدفاً . 

وحص�د كل م�ن مانيه وص�الح املركزي�ن الرابع 
والخام�س ع�ىل الت�وايل يف الس�باق  ع�ىل جائ�زة 
الك�رة الذهبية الت�ي أحرزها األرجنتين�ي ليونيل 
مييس أس�طورة  برشلونة االس�باني، عىل حساب 
الهولن�دي فريجيل فان دياك زمي�ل صالح ومانيه 
 يف ليفرب�ول، والربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم 

يوفنتوس االيطايل  . 
ومن املقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يف السابع 

من كانون الثاني املقبل  بمدينة الغردقة يف مرص . 
وتم ترشيح الثالثي بعد تصويت من اللجنة الفنية 
والتطوي�ر يف »كاف« ولجن�ة  م�ن خ�رباء اإلع�الم 

اضافة إىل مجموعة مختارة من األس�اطري مؤلفة 
من الفائزين  السابقني باللقب الفردي . 

أما يف م�ا يخص العب العام يف مس�ابقات األندية 
األفريقية، ضم�ت القائمة  النهائي�ة طارق حامد 
العب وس�ط الزمال�ك ومنتخب م�رص املتوج مع 
نادي�ه ب�كأس  االتح�اد االفريق�ي، أني�س البدري 
الع�ب الرتجي التونيس بطل دوري أبطال إفريقيا، 
 وزميله الس�ابق الجزائ�ري يوس�ف البالييل الذي 

انتقل إىل صفوف أهيل جدة  السعودي . 
وضم�ت القائم�ة النهائي�ة لجائ�زة أفضل مدرب 
أليو سيسيه املدير الفني ملنتخب  السنغال، جمال 
بلم�ايض املدي�ر الفن�ي ملنتخب الجزائ�ر ومعني 

الشعباني مدرب  الرتجي التونيس. 

صراع ثالثي على جائزة أفضل العب في افريقيا

حق�ق الفرنيس زي�ن الدين زي�دان، املدير الفني 
لري�ال مدريد، رقًما قياس�ًيا مع  املرينجي بعدما 
قاد فريقه أمام أتلتيك بيلباو، بمنافسات الجولة 
18 م�ن ال�دوري  اإلس�باني .  ووفًق�ا لصحيف�ة 
»مون�دو ديبورتيف�و«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراقي« فإن زيدان  تخطى ليو بينهاكر، مدرب 

الفريق الس�ابق، وأصبح ثالث أكثر مدربي ريال 
مدري�د  خوًضا للمباري�ات .  وأضاف�ت أن زيدان 
وصل إىل املباراة رقم 184 يف مس�ريته التدريبية 
مع  املريينجي، ليتخطى بينهاكر الذي قاد امللكي 
يف 183 لقاء .  وتابعت الصحيفة أن زيدان بات يف 
املركز الثالث خلف كل من فيسنتي ديل  بوسكي 
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أتلتيك بيلباو )0-0(، ليحتل املرينجي املركز 
الثان�ي  بج�دول الليجا برصي�د 37 نقطة 

بفارق نقطت�ني عن املتصدر برش�لونة 
)39  نقطة(. 

تلق�ى ألب�ريت س�يالديس املدير 
الفن�ي لفالنس�يا، نب�أ س�عيًدا 
يخ�ص العبي�ه املصاب�ني  قب�ل 
الس�فر إىل الس�عودية، تحضريًا 
الس�وبر  كأس  يف  للمش�اركة 

اإلسباني . 
ومن املقرر أن يش�ارك فالنسيا 
يف كأس السوبر اإلسباني، رفقة 
برشلونة وريال  مدريد وأتلتيكو 

مدريد . 
وذكرت صحيف�ة »ماركا«، التي 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعته�ا 
أن رودريج�و مورين�و  مهاج�م 
فالنس�يا س�يكون مؤهالً للعب 
مع الخفافيش يف كأس الس�وبر 
رغ�م تعرض�ه  إلصاب�ة عضلية 

أم�ام بلد الولي�د، خ�الل مباراة 
الفريقني السبت املايض بالليجا . 
أن رودريجو سيسافر  وأضافت 
يس�تعد  حي�ث  الس�عودية،  إىل 
الفري�ق ملواجهة ري�ال  مدريد يف 

نصف نهائي السوبر . 
وتابع�ت أن امل�درب س�يالديس 
أعطى فريقه راحة ملدة أسبوع، 
حي�ث من املق�رر  أن يع�ودوا إىل 
االول  كان�ون   29 التدريب�ات 

الجاري . 
وختم�ت الصحيف�ة بأن�ه م�ن 
املتوق�ع ع�ودة الثنائ�ي ماكيس 
جوميز وكيف�ني جامريو  مطلع 
الشهر املقبل بعد الغياب بداعي 

اإلصابة. 

أعلن إس�بانيول، الي�وم اإلثنني، 
إقالة بابلو ماش�ني املدير الفني 
م�ن  عق�ب  سلس�لة  للفري�ق، 

النتائج السلبية بالليجا . 
أم�ام  إس�بانيول  وس�قط 
مس�تضيفه ليجاني�س، بعدم�ا 
خرس بهدفني نظيفني يف  الجولة 
ال��18 من ال�دوري اإلس�باني، 
ليواص�ل الفري�ق تذيل�ه لجدول 

ترتيب الليجا  برصيد 10 نق�اط . 
وق�ال إس�بانيول يف بي�ان ع�رب 
موقعه الرس�مي ع�ى اإلنرتنت، 

إن النادي قرر إقالة  ماش�ني من 
مهامه كمدير فني للفريق األول 
لك�رة الق�دم، مع بقي�ة أعضاء 
جه�ازه  الفني .  وأوض�ح النادي 
أن الق�رار تم اتخاذه عى خلفية 
نتائج الفريق السلبية وووضعه 
وح�رص  الرتتي�ب  .   ج�دول   يف 
النادي عى توجيه الشكر لبابلو 
الفن�ي ع�ى  ماش�ني وجه�ازه 
الف�رتة التي  قضاه�ا يف النادي، 
كما أعرب إسبانيول عن تميناته 

بالنجاح ملدربه املُقال. 

أبدى ماوريس�يو س�اري م�درب يوفنتوس 
أسفه إلخفاق فريقه يف التتويج بلقب  كأس 
الس�وبر اإليطايل لكرة القدم، عقب خسارته 

1 / 3 أمام التس�يو يف املب�اراة  التي جرت 
بينهما يف العاصمة السعودية الرياض، 

مش�ريا إىل أن اإلره�اق ال�ذي  أص�اب 
العبيه تسبب يف خس�ارة فريقه أول 

لقب هذا املوسم . 
وفش�ل يوفنت�وس يف تعزي�ز رقم�ه 
املتوج�ة  الف�رق  كأكث�ر  القي�ايس 
بالبطول�ة، ليكتف�ي  بالحص�ول عى 

البطول�ة 8 م�رات، بفارق لق�ب وحيد 
أم�ام أق�رب مالحقي�ه مي�الن . 

وق�ال س�اري يف ترصيح�ات إعالمية عقب 
املب�اراة: »التس�يو لعب بطريق�ة جيدة  عى 

فيم�ا  والفن�ي،  الذهن�ي  املس�تويني 
دفع يوفنتوس رضيب�ة اإلرهاق قبل 
املب�اراة  وهو م�ا تس�بب يف ظهورنا 
بش�كل يسء يف مباراتن�ا األخ�رية 

عام 2019«. 
وأوضح س�اري: »لم نتمكن من 

اس�تغالل األط�راف بش�كل جيد، 
كم�ا لم نس�تفد من  الك�رات الثابتة 

التي حصلنا عليها طوال اللقاء .» 
م�ن  الث�أر  يف  الفري�ق  وأخف�ق 

خس�ارته بالنتيج�ة ذاته�ا أمام 
التس�يو يف مباراتهم�ا  األخ�رية 

الت�ي جرت بينهما ضمن بطولة 
ال�دوري اإليط�ايل يف الس�ابع م�ن 

كانون  االول الجاري . 

أك�د ماوريس�يو س�اري، املدي�ر 
الفن�ي ليوفنت�وس، أن الكرواتي 
ماندزوكيت�ش  مهاج�م  ماري�و 
الفري�ق، س�ريحل ع�ن صف�وف 
البيانكونريي يف املريكاتو الشتوي 

املقبل . 
وظهر ماندزوكيتش يف الساعات 
القليلة املاضية داخل مقر الدحيل 
القطري، وهو  يتحدث مع بعض 
ممثليه، كم�ا زار مرافق النادي، 
تمهيًدا لالنضمام إليه خالل فرتة 

 االنتقاالت الشتوية املقبلة . 

وعقب خس�ارة يوفنتوس لكأس 
الس�وبر اإليط�ايل أم�ام التس�يو 
س�اري  )1-3(،  خ�رج  بنتيج�ة 
بترصيح�ات يؤك�د فيه�ا رحيل 

ماريو ماندزوكيتش . 
وقال ساري يف ترصيحات أبرزها 

موقع توت�و مريكات�و »ال أعرف 
ماذا أقول،  ماري�و ماندزوكيتش 

والنادي حس�ما األمر منذ 
عدة أشهر«. 

أش�اهد  »ل�م  وأض�اف 
من�ذ  ماندزوكيت�ش 
أيل�ول امل�ايض. ويبدو يل 
أن�ه اس�تنتاج  منطق�ي 
ال�ذي تم بني  لالختي�ار 

الطرفني«. 
ماوريس�يو  أن  يذك�ر 
م�درب  س�اري 

اس�تبعد  يوفنت�وس، 
ماري�و ماندزوكيتش من 

دوري  يف  قائم�ة  الفري�ق 
وبالت�ايل  أوروب�ا،  أبط�ال 

فإن الالع�ب الكرواتي خارج 
للس�يدة  الحس�ابات  الفني�ة 

العجوز هذا املوسم. 

أبدى اإلس�باني ماي�كل أرتيتا، املدي�ر الفني الجديد آلرس�نال، 
اهتمامه بض�م مهاجم  باير ليفركوزن، خ�الل فرتة االنتقاالت 

الشتوية، كانون الثاني املقبل . 
وذكرت ش�بكة »س�كاي س�بورتس« الربيطانية الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراقي« أن  إمكانيات األملان�ي كيفن فوالند يف اللعب 
عى الجناح�ني األيمن واأليرس، وكذلك  كمهاجم رصيح، جعلته 

خي�ارًا جذاًب�ا لع�دد م�ن األندي�ة . 
وأضافت الش�بكة أن آرس�نال يرغب يف ضم الالعب خاصة مع 

تبقي 18 شهرًا  عى نهاية عقده، وهو ما يجعل سعره أقل . 
وتابع�ت أن ليفركوزن ربما يكون م�رتدًدا يف عملية بيع فوالند 
يف كان�ون الثان�ي  املقب�ل يف ف�رتة االنتقاالت الش�توية، خاصة 
وأنه أبدى اس�تعداده للمش�اركة مع  الفري�ق يف بطولة الدوري 
األوروب�ي، حي�ث س�يواجه ليفرك�وزن فريق بورت�و  الربتغايل 
يف دور ال��32 من املس�ابقة .  وت�وىل أرتيتا مهمة 
تدريب آرس�نال خلًفا لإلس�باني 
أوناي إيمري الذي تمت إقالته 
امل�ايض،  الثان�ي   يف ترشي�ن 
حيث توىل الس�ويدي فريدي 
لوينربج أحد العبي  آرس�نال 
بش�كل  املهم�ة  الس�ابقني 

مؤقت. 

أرتيتا يحدد صفقته األولى
 مع االرسنال

زيدان يصبح ثالث بترتيب مدربي الريال  

سيالديس يتلقى نبأ سار 
بشأن مورينو

إسبانيول يقيل مدربه بابلو ماشين

يوفنتوس يؤكد مغادرة ماندزوكيتش  

ساري يؤكد احقية التسيو في الفوز بالسوبر اإليطالي
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الثالثية

سلسللة مكونلة ملن ثلاث روايلات أو تمثيليات. وعلى الرغم 
ملن أن كا منهلا مكتمل بذاتله إال أن هناك صلات تربطها من 
حيث الفكرة الرئيسلية والسلياق. مثل األجزاء الثاثة ملرسحية 
شيكسلبري هنلري الرابلع وروايلة »الواليلات املتحلدة« لدوس 
باسلوس التلي تضم »خلط العرض الثانلي واألربعلن« و«عام 
1919« و«رأس امللال الكبلري«. وقد أطلق التعبلري ألول مرة عى 
مجموعلة من ثلاث مآس كانلت تمثلل يف أعياد ديونيسليوس 
مثل أوريسلتيا إيسلميلوس التي تضفي طابعا دراميا عى قصة 
أجامنون وأوريسلت. وأشلهر ثاثية يف األدب العربي هي ثاثية 
نجيلب محفوظ، وهنلاك ثاثية إدوار الخلراط املكونة من رامة 

والتنن والزمن اآلخر ويقن العطش.

رأى جحلا يوملا رسبا ملن البط 
قريبا من شلاطئ بحرية فحاول 
أن يلتقط من هذه الطيور شليئا 
فلم يستطع ألنها أرسعت بالفرار 
ملن أمامله.. وكان معله قطعة 
ملن الخبز فلراح يغمسلها باملاء 
ويأكلهلا.. فمر بله أحدهم وقال 
له: هنيئاً لك ما تأكله فما هذا؟.. 
قال: هو حسلاء البط فلإذا فاتك 

البط فاستفد من مرقه.

طرائف من التراث 

كاظم حسون: ابطال قصصي وضعتهم في مهب الريح لمالقاة مصائرهم في اتون الحروب 
 ذات يوم وجدت كتابا بعنوان )ظمأ قديم( شدين العنوان لتصفح الكتاب ومن ثم اعتدلت يف جلستي لقراءة بعض القصص 
القص��رية التي يحتويها وهذه المجموعة القصصية يه م��ن عرفتني عىل قاص كبري زاملته فيما بعد يف العمل العمل الصحفي 

انه القاص والصحفي كاظم حسوين التقته )المراقب العراقي( وكان لها معه هذا الحوار.

 املراقب العراقي/...
روايلة “الوللد الخفي” للكاتبة السلويدية “كاميلا الكبريغ” هي 
رواية تحكي عن قصة ثرية إنسانيا، فهي تحكي عن النازية وكيف 
خلفت الكراهية يف نفوس البعض، وسببت خرابا من خال حكاية 

جريمة قتل يتم الكشف عنها تدريجيا.
أهم ما يف الرواية الحكاية اإلنسانية عن معاناة أهل مدينة صغرية 
يف السلويد من الحرب العاملية الثانية، وكيلف أنهم عانوا التضييق 
االقتصلادي وكل أهوال الحرب، كما وجد بينهلم من يقاوم األملان 
ونازيتهم مثل “اكسليل” ابن الطبيب الذي كان شلابا صغريا لكنه 
يركب السلفن يف البحلر ليقوم بأعملال مقاومة ضلد األملان، وقد 
قبض عليه واحتجز سنوات قبل نهاية الحرب عانى فيها من عذاب 

شديد ومن قسوة ووحشية بالغة.
وهنلاك ملن كان يتعاون ملع األملان مثل أبو “فرانلس” الذي كان 
يقلوم بأعمال تجارية مع األملان، وكان رشيرا ال يتورع عن إفاس 
اآلخرين ليكسب أمواال، وكان قاسيا مع زوجته وأبناءه، مما خلف 
غضبلا كبريا داخل ابنه “فرانس” الذي فرغ غضبه عى “اآلخرين” 
وقبض عليه ودخل السجن مرات عده ألنه قام بأعمال إجرامية، ثم 
تعرف عى أناس منارصين للنازية وانضم إليهم وأصبح سياسليا 
كبريا ينتمي لجماعة تدعى “أصدقاء السويد” ذات توجهات يمنية 
وأفلكار نازية.كما وجلد يف الرواية أناس تعاونوا ملع األملان وهو 

“هانس” اللذي كان والده أحد 
قادة الجيش األملاني، لكنه كره 
ذلك بعد أن قام بتعذيب الناس 
واملسلاهمة يف قتلهم، وهرب 
“اللي”  السلويد وأحلب  إىل 
أم “إيريلكا” وحمللت منله، 
لينتهلي األمر بقتلله عى يد 
“إكسليل” الذي اكتشف أنه 
هلو نفسله الحلارس الذي 
أفقده السلمع يف معسلكر 
االعتقال األملاني. واشلرك 
بينما  “فرانلس” يف قتلله 
شلهد “إيريلك” و”ريتلا” 
ودفلن  الجريملة،  على 
تعلرف  وللم  “هانلس” 
بمقتلله،  أبلدا  “اللي” 
واضطرت إىل التخيل عن 
ابنهلا والعيش سلنوات 

طوال متحجرة القلب.
ورغلم أن الجريملة مر عليها سلتون عاملا إال أن 

محاولة “إيريك” كشفها واالعراف بها أمام الناس جلب جريمتن 
“أخرتن” حيث قتله أخوه “إكسليل” يف لحظلة غضب عمياء، ثم 
دفلع “فرانس” لقتلل “ريتلا”، والرواية تتبع خيلوط جريمة قتل 
“إيريك” لتصل إىل ذروتها يف النهاية وتكشف عن اللغز الذي اختفى 

ستون عاما.
تهتم الكاتبة برصد مشلاعر وانفعاالت الشلخصيات، أحاسليس 
“اكسليل” تجاه ما حلدث له يف معسلكرات االعتقال وانكسلاره، 
وكيلف فقد حياته الطبيعيلة وكرس حياته كلهلا ليتتبع النازين 
وأعوانهلم ليقدمهلم إىل العدالة، وللم يتزوج أو ينجلب، ولم يهتم 
بإيجاد الحب يف حياته، فقلد حولته املعاناة التي تذوقها عى أيدي 
النازية إىل إنسلان مشلوه نفسليا. كما تحكي علن “ايريكا” التي 
للم تفهم ملا كانت أمها بعيدة ومتحجرة املشلاعر، لتكتشلف، بعد 
موتها بأربع سلنوات يف حادث سليارة، أمهلا الحقيقية من خال 
دفاتر يومياتها، وكيف أن مقتل والدها، وغياب حبيبها، وفقدانها 

طفلها قد جعلها أيضا امرأة معذبة مشوهة نفسيا.

»الولد الخفي« تأثير النازية 
الممتد على حياة من عايشوها »حافر القبر القادم«مجموعة قصصية للكاتب الفلسطيني عامر المصري 

املراقب العراقي/ متابعة...     
الفلسلطيني عامر  الكاتلب  يلقي 
امللري الضلوء على العديلد من 
الهواجس اإلنسلانية، واملعايشات 

مجموعتله  يف  الواقعيلة، 
القلر  ”حافلر  القصصيلة 
القلادم“، الصادرة علن مكتبة 
سمري منصور للطباعة والنرش 

والتوزيع 2019.
امللري  قصلص  يف  ويظهلر 
املنظلور املرتكلز على الوعي، 
واالهتمام بما يلدور يف الجانب 
الجوانلي ملن اإلنسلان، فهلو 
يكتب أزمات اإلنسلان املتتابعة 
ملع الحيلاة، وملع ذاتله. كما 
الكاتلب  رسد  ملن  وينهملر 
الفلسلطيني األفكار اإلنسانية 
املتأرجحلة، عملا يلدور حوله. 
وعى الرغم من التسلارع الذي 
تتخذه األيام يف هضم نفسلها، 
إال أنهلا مهنة األديلب أن يبقى 
مخزن الذكريات، ويحتفظ بها 
كأنهلا أحفورات تدل عى مرور 

اإلنسان يف تلك املرحلة.
وألن اللقطلات التعبرييلة هي أهم 
ما يميلز فن القصة القصرية، كما 
قال آرسلكن كادويلل، فمن املهم 
تواجلد اللقطة الفارقلة يف ترسيد 

وفتلح النوافذ واألبلواب أمام ذهن 
القارئ، وقد تمكلن عامر املري 
من افتعال أركان اللقطة يف الكثري 
من قصصه؛ ملا يضمن له إحداث 
الخلدش يف وعي املتلقي، لكن دون 

اإلمللام بمعايلري اللرسد القصيص 
األخرى.

ويتناول املري قصصه املستقاة 
يف ملرات كثلرية ملن خيالله، ويف 

أحيلان أخلرى يرتكلن إىل قنلوات 
املنحوتلة  تهشلري  يف  الواقلع 

القصصية.
” ويتميلز رسد امللري باألفكار 
الرشليقة عى  الجذابة، والقدرة 
التعبرييلة،  الصلور  التقلاط 
القصليص،  املشلهد  وتركيلب 
”كانفلس“  مللء  يف  واملرونلة 

اللوحة برضبات تفصيلية.
الكاسليكي  النملط  ويغللب 
القلاص،  لغلة  يف  للملري 
املعتملدة على اللرسد املتناهي 
لألشلياء، مبتعلدا كل البعد عن 
اللحظة ملن صفاتها،  تجريلد 
وهو ما تتبعه اللغة التلميحية. 
ففي رسد القاص الفلسلطيني 
الكثري من الجزئيات التي لو تم 
الخرة  اختلزال  حذفها لصالح 
أقصلد  ال  وهنلا  اإلنسلانية- 
التكثيلف، إنملا التجريد- لكان 

البناء القصيص أكثر هيبة.
ولم يظهر يف رسد املري امليل 
بتحميلل  اللحظلة  تعميلق  إىل 
اللغة تأويات أخرى، قد تعطي 
أكلر،  جماليلة  املعنلى  لظاهلر 
فاكتفلى يف الكثلري ملن اللحظات 
االنفعاليلة بسليطرة الفكلرة عى 

اللغة، ال العكس.

 املراقب العراقي/متابعة...
صلدر عن دار أملواج للطباعة والنلرش والتوزيع 
كتاب جديد للناقد إبراهيلم خليل بعنوان الذاكرة 
واملتخيل يف الخطلاب الرسدي. يضم الكتاب الذي 
يقلع يف 176 صفحلة فصوال يف قسلمن، أولهما 
علن الرواية، والثاني عن القصلة القصرية. ففي 
القسلم األول دراسلات علن التذكلر يف روايلات: 
»وداعا يازكرين« لرشلاد أبو شلاور، و«ال تشبه 
ذاتهلا« لليى األطلرش، و«املحلارصون« لفيصل 
حوراني، و«الذاكرة واملتخيل يف قسلم البنفسج« 
لجمال القيلي، و«رسديات الذاكرة يف صيف مع 
العدو« لشلها العجييل. و«األنا واآلخر يف سلجن 
املرايلا« للكويتلي سلعود السلنعويس. وروايلة 
»شامان« للعراقي شاكر نوري. ورواية »صندوق 
أسلود آخر« للكويتي إسلماعيل فهد اسلماعيل. 
وروايلة البّحلار لهاشلم غرايبلة، وأخلريا رواية 
1989 لعصلام سلليمان املوىس. ويضم القسلم 
الثانلي الخاص بالقصة القصلرية تتبُّعا لظاهرة 
التذكر يف »مقهى الباشلورة« لخليل السلواحري. 
و«كجثة مباركة« لسلامية العطعلوط، و«جوار 
امللاء« ألمانلي سلليمان، و«رسيلر بنلت املللك« 
لشلها العجيليل. و«هملوم اللورد« لهلدى أبلو 
غنيملة. و«ُطُرُز الغلْرزة« للمغربي أحمد املديني. 
و«زهريلت« لرملزي الغلزوي، و«أرمللة الفرح« 

للراحلة تغريد قنديل.
عاوًة عى هذين القسمن تضمن الكتاب مقدمة، 
وخاتمة، يؤكد فيهلا املؤلف أن التذكُر، والَتْخييل، 
صْنوان يعمان مًعا يف نسلج الخطلاب الرسدي، 
وتكوينله، إْن كان األملر يف القصلة القصرية، أو 

الرواَيلة. ويذكلر أن للمؤللف عددا ملن الكتب يف 
الخطاب الرسدي منها: أقنعة الراوي، وتأمات يف 
الرسد العربي، وباغة الرواية ومسارات القراءة، 
وأساسليات الرواية، واجتهادات نقدية، وروايات 
عربيلة تحلت املجهلر. وعلن القصلة القصرية: 
»القصلة القصلرية يف األردن وبحلوث أخلرى«، 
و«شلعرية القصة وحوار األجناس«، و«مراوغة 
الرسد وتحوالت املعنى«، و«محمود الريماوي من 

القصة إىل الرواية«.

الذاكرة والمتخيل في الخطاب السردي

»نداء الكوكو« عنصرية البريطانيين تجاه الملونين والفقراء
املراقب العراقي /متابعة...

سلحر  لهلا  البوليسلية  الروايلات   
خاص، فهي تبقى ذهلن القارئ يقظا 
طلوال قلراءة الروايلة، تعطيله مامح 
ثلم  وسللوك  وصفلات  للشلخصيات 
ملا يلبلس أن يكتشلف القلارئ أن تلك 
اإليحاءات لم تكن صحيحة، ويكتشلف 
الشلخصيات مجددا عى ملدار الرواية، 
يشلعر القلارئ أنه متلهلف ملعرفة حل 
تللك األلغاز التلي يلقي بهلا الكاتب يف 
طريقله، يريلد أن يفهم سلري األحداث 

الذي يتاعب به.
للكاتبلة  الكوكلو”  “نلداء  روايلة  ويف 
للكاتبلة الريطانّيلة “ج.ك. رولينلغ”، 
مؤلّفة سلسلة “هاري بوتر” الشهرية، 
ورواية “منصب شاغر”. والتي أصدرت 
الرواية باسلم “روبرت غالريث” وهو 
االسلم املسلتعار واسلم رجلل، وذللك 
ألن املراهقلن يحبون القلراءة للكتاب 
الرجال أكثر من الكاتبات. ظلت الرواية 
مغملورة تحلت هلذا االسلم إىل أن تلم 
اإلعلان علن حقيقة االسلم املسلتعار 
فقفلزت مبيعلات الروايلة يف أسلابيع 

قليلة إىل ماين النسخ.
هلذه الروايلة تتنلاول قصلة تحقيلق 
بوليسية يف مقتل عارضة أزياء شهرية، 
لكن أهلم ملا يميزها التعمق يف رسلم 

الشخصيات وتناول حياتهم املختلفة.
كورموران سرايك: البطل، رجل ضخم 
الجسلد غري وسيم، يتميز بقوة عضلية 
ومهلارات يف املاكملة، عملل بالجيش 
فلرة ثم تقاعلد نتيجلة لفقدانه إحدى 
ساقيه يف أفغانسلتان، يعاني من أزمة 
ماليلة رغم أنله ابن غلري رشعي ملغني 
شلهري، يسلتطيع حلل لغلز القضيلة 

الشائكة بنجاح.
جون بريسلتو: القاتل، واللذي تظهره 
الرجلل  شلخصية  بمظهلر  الروايلة 
املضطرب نفسليا لنكتشلف يف النهاية 

أنه قاتل.
الراوي..

اللراوي عليم، يحكي عن الشلخصيات 
ويركلز بشلكل أسلايس على البطلل، 
وشخصية “روبن” سكرتريته ويتناول 
باقلي الشلخصيات ملن خلال البطل 

وكشفه لهم.

اللرسد يعتملد على التشلويق يف بنلاء 
محكلم، لكنله أيضا يعتمد على تقديم 
شلخصيات مكتملة املاملح، فالكاتبة 
تتعمق يف رسم الشخصيات حتى ليشعر 
القارئ أنهلا تتحرك أمامه وأنه يعرفها 
جيلدا، شلخصية البطلل والسلكرترية 

والقاتل والضحية وشلخصيات أخرى، 
تهتم الكاتبة بإظهار جزء من صفاتهم 
وسللوكياتهم، إىل جانلب وصلف دقيق 
ومظهرهلم  الخارجيلة  ملامحهلم 
للمابلس وحتلى  ارتدائهلم  وطريقلة 
حركاتهم الجسلدية، كما تهتم الكاتبة 

التلي  لألماكلن  دقيلق  وصلف  بعملل 
تجلري فيها األحداث ملن حيث األلوان 
والديكلور، الروايلة تقلع يف حوايل 500 
صفحلة من القطلع املتوسلط وتظهر 
دالالت أعملق ملن مجلرد قصلة قتلل 

غامضة.
وأهلم ملا ترصلده الروايلة العنرية 
القبيحلة تجاه امللونلن والتي تظهر يف 
حديلث بعلض الشلخصيات حلن يتم 
الحديث عن “للوال” وكيف تبنتها أرسة 
بيضاء وكيف أن حياتها لم تكن سلهلة 
أبلدا، والعنريلة تجلاه الفقلراء التي 

يتفاخر بها األغنياء واملشهورين.
امللونلن  تجلاه  العنريلة  وتتجلى 
والفقراء من تعامل بعض الشخصيات 
مع “روشيل”، الفتاة الفقرية املضطربة 
نفسليا التلي صادقتها “للوال” وكانت 
تهديها بعض الهدايا وتعترها صديقة 
مقربلة، ونظلرة بعلض الشلخصيات 
ل”سرايك” بسبب مابسه الرثة وكونه 
محقلق خلاص فقلري، وكانلت معظم 
الشلخصيات ال تقبلل التعاملل معه إال 
بعلد أن تعرف أنه ابن “جلون روكبي” 

املغني الشلهري. مما يعكلس عنرية 
االنجليز واملجتمع االنجليزي وعدائيته.

كملا بينت الرواية ملؤرشات عى تفكك 
املجتملع االنجليلزي، فهنلاك أبناء غري 
رشعيلن وهنلاك أبنلاء تتخلى عنهلم 
يف  خاصلة  الفقلر،  بسلبب  أمهاتهلم 
صفلوف امللونلن الذيلن يتضلح ملن 
الحكلي أنهم يعيشلون ظروفا سليئة 

مجتمعيا.
مجتمع رأسمايل يتسم بالفارق الشديد 
ملا بلن األغنيلاء والفقلراء، يطحلن 
الفقراء حتى أنهم ال يجدون ما يسلهل 
لهلم عيلش حيلاة كريملة، ويعطلي 
األغنيلاء ببلذخ حتى أنهلم يعانون من 
التخمة ويتجهون إىل املخدرات واألزياء 
الغريبلة واملمارسلات املريضة، يتضح 
ذللك أكثلر يف وصلف األحياء والشلقق 
التي يسلكنها األغنياء، فعارضة األزياء 
تسلكن يف شلقة مصنوعلة ملن ملواد 
فاخرة ومن رخلام، حتى أن من يذهب 
إليها من متوسلطي الحلال والفقراء ال 
يصدقلون كم الرفاهية التي تعيش فيه 

العارضة.

الكتابة عنده تمثل خالصة التجربة وما تحمله من دوافع ذاتية   

المراقب العراقي/ القسم 
 ملاذا تمثل لك )ظمأ قديم( هل هي خطوة 
للرشوع يف االرتواء من احزان العالم بعدما 

شح فيه الفرح، هل افلحت يف ذلك؟
ل انها ظمأ االنسان العراقي وتوقه للحرية، 
للجملال، والبحلث علن الحلب، للتطهلر 
والنقلاء املفقلود، حاجة النفلوس املعذبة 
الن تسريح بتذوق السكينة والرضا ابطال 
قصليص وضعتهلم يف مهب الريلح ملاقاة 
مصائرهم يف اتون حروب سيقوا لها عنوة، 
او يف مواجهلة املواقلف املتأزمة للذا تلوح 
اشلباحهم يف الغياب والثللج وتحت زوابع 
الريلح واملطلر هائملون تدفلع خطواتهم 
حمى الحرب والحصلار والترشد والهروب 
ملن جحيم الوطن، تسلوقهم اقدار عنيفة 
غامضة اال ان افعالهلم تنطق بعدم الردد 
والتخلاذل وهم يبحثلون عن الخاص بكل 
الوسلائل يجاهلدون انفسلهم بعنلاد لئا 
يستسللموا لشلجنهم واحزانهم تجتذبهم 
املفلازات النلرية والفسليحة وللم تزدهم 

وحشة الحرب واهوالها.
* ابطلال قصصلك كيلف تختارهلم؟

ل بملا ان الكتابلة تمثلل خاصلة تجربلة 

الكاتب وملا تحمله من دوافع ذاتية تتعلق 
النفسلية  ونوازعله  الشلخصية  بخرتله 
والتكوينيلة يعمد اىل خلق شلخصياته من 
محيطله وعوامله وبيئته يقلوم بصناعتهم 
وفلق رؤاه ويقلرر مسلاراتهم واوصافهم 
ويضفلي عليهلم الحيوية وملا يريده من 
مزايا االثارة او اللرش والرهبة او الفضائل 
االنسلانية وقلد يمنحهلم صفلات الغرابة 
والتسللية ثم يطلقهم بيننلا فالكاتب حن 
يغلرق بفنه يجلد املتعة او ما يشلبه اللذة 
وهو يملارس لعبة االستكشلاف يف ابتداع 
شخصياته وكائناته املتخيلة وينشغل بهم 
يف السلعي لتحقيق يشء ملن حلمه الذاتي 
فثملة ملن يلرى ان شلخوص الكاتب هم 
الكاتب نفسله ويف ظني ان املبدع قادر عى 
النفلاذ اىل خفايا نفسله النتشلال وجوهه 
املتعددة او الحيلوات االثرية لديه لتحويلها 
اىل تكوينلات حيلة من خال معملار الفن 
والشلك ان ذلك يعتمد عى براعة الفنان يف 
خلق ابطالله واقناعنا بوجودهلم واثارتنا 
النهايلة  اىل  ملاحقتهلم  بشلخصياتهم 
بفضول كبري وهذا هو االبداع اما بالنسلبة 

البطلايل فلم يخرجلوا عن اسلوار مخيلتي 
أتمثلهلم  تجربتلي  وخزيلن  واهتماملي 
دائما بعلد ان رافقتهلم يف مخاض الحرب 
خطواتهلم  اتتبلع  املختلفلة  والتجلارب 
أالحقهلم اترصد هواجسلهم وافكارهم يف 
سلعي حثيث الن يكونلوا كائنات حقيقية 

مفعمة بالحياة كما ان 
ابطلال قصليص وضعتهم يف مهلب الريح 

ملاقلاة مصائرهلم يف اتلون الحلروب.
* ما يجلري اآلن يف العلراق من ارهاصات 
متعددة،هل حفزك عى كتابة قصة مميزة 

تتكلم بواقعية ّعما يجري؟
ل كتبلت القليلل من القصص بعلد التغيري 
اذ اقتلرت كتاباتي يف ما يتعلق بشلؤون 
االدب والثقافلة التلي تصب كلهلا يف اطار 
عمليل الصحفلي اال ان اهلم ملا انجزتله 
فيهلا  اعتملدت  قصلة  اللرسد  حقلل  يف 
وثائلق صلادرة علن دائلرة االملن العامة 
وقعت يف يلدي بعد ايام قائل من سلقوط 
الديكتاتورية تحتلوي عى تقارير مفصلة 
لجرائم رجال االملن ارتكبت بحق مواطنة 
صيدالنيلة اضبارتها تحكلي مفصا قصة 
اعدامها مع احد اخوتهلا وتعرّض ارستها 
بعدئلذ للمداهملات املتواصللة والرويلع 
منلذ منتصلف الثمانينيات اىل يلوم انهيار 
النظام وكل من يتاملل هذه االضبارة يجد 
فيهلا عينة عن واقع العراق املظلم يف احلك 
واشلد فراته دموية ويتلمس مدى بشاعة 
ووحشلية العصابلة التلي حكملت الباد 
لحقبلة طويللة من الزملن انطلق عميل يف 
هلذا النص وفق هذه املعطيات ونال جائزة 
عند مشلاركتي يف احدى املسابقات بعدها 
التقيلت بعائلة الشلهيدة عقلب نرشها يف 

جريلدة الصبلاح وقد ايلدوا دقلة الوقائع 
وحيثيات الجريمة .

يف  نفسلها  االجلواء  امتلدادات  نلملح   *
مجموعتلك االخرية التلي قرأناها يف كتابك 
االول والثاني اال يعنلي هذا تكرارا وتنويعا 

لثيمة)املطر(؟ وما تعليقك؟
ل يف سلياق التنويع واالنتماء لذات االجواء 
يف كتبلي الثاثة بلدءا انا اؤملن ان الكاتب 
يميض حياته بكتابلة قصة واحدة يعيدها 
ويقدمهلا لنا كل مرة بكتلاب جديد واذا ما 
امعنلا النظلر يف اعمال العديد ملن الكتاب 
ملن  تجربتلي  يف  لذللك  مصداقيلة  نجلد 
السلهولة التعرف عى الفضاء الذي تنتمي 
اليه معظم قصيص كمرويات تتمثل )ثيمة 
املطلر( بلكل صلوره واشلكاله املتناقضة 
الثللوج،  كالسليل،  املتنوعلة  وفضاءاتله 
البحلريات،  االملواج والينابيلع واالنهلار، 
يضاف ما للماء من داللة العطش واالنواء، 
والحيلاة، والخللق، )وخلقنا ملن املاء كل 
يشء حلي( للذا فهلو يمثل العصلب الحي 

واملؤثر يف البناء الفني. 
* ملن الشلائع القول ان العملل الصحفي 

يؤثر سللبا عى الكتابلة االبداعية ما مدى 
صحة ذللك ال سليما وان عمللك يف املجال 

الصحفي؟
ل رغم شليوع هذه املقولة لكنني ال اعتقد 
بصوابهلا كلون الصحافلة عملا ثقافيلا 
ملن شلأنه تعميق تجربلة الكاتلب ورفد 
عملله االبداعي بالخلرة والتمرس واملران 
والتمكلن ملن صنعلة الكتابلة اىل جانب 
تنلاول  يف  واسلاليبه  امكاناتله  تطويلر 
املوضوعلات املختلفة وانطاقلا من هذه 
الحقيقة اغنت الصحافة الكتاب واالدباء 
كملا حصلل للدى ماركيلز، وهمنغواي 
وسلواهم من كتاب العاللم ممن التقت 
وتاقحلت لديهلم التجربلة الصحفيلة 
واالبداعيلة فغلذت كل منهملا االخلرى 
وعى الصعيد الشلخيص البد من القول 
ان الصحافلة مكنتنلي على مسلتوى 
الكتابلة ملن التعامل مع واقلع جديد 
الثقافيلة  الظواهلر  ورصلد  ومعقلد 
ومعطيلات املشلهد االدبلي واالقراب 
من مضامن املرحلة الراهنة بمختلف 

تمظهراتها.

كاظم حسون
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زيادة التعرق المتواصل اثناء الليل عالمة عل اإلصابة بمرض خطير

تطبيقات خطيرة في االندرويد ..تعرف عليها

هل يشهد عام 2030 زراعة راس انسان؟ الصين تدشن »انترنت« 
ال يعرض اال المحتوى االيجابي

كش�فت تقارير صحفية، أن الصني دشنت »خوارزمية« إنرتنت جديدة، ال 
تعرض أمام أي شخص إال »املحتوى اإليجابي«.ونرش موقع »إنغادجيت« 
التقن�ي املتخص�ص، تقري�را ح�ول الخوارزمي�ة الجديدة، التي دش�نتها 
الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية عىل كل التطبيقات واملواقع 
املس�موح بوجودها داخل الصني.وتستبعد الخوارزمية الصينية الجديدة، 
كل املواد »الس�لبية« أو التي تع�رض األمن القومي للخطر، أو التي ترسب 
أرسار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.وس�تصبح القواعد الجديدة 

ن�ت  نرت س�ارية املفع�ول من�ذ األول من ش�هر آذار لإل
2020.وس�يتم يف تل�ك الخوارزمية 
الجدي�دة، تطبي�ق  الصيني�ة 
إج�راءات أكث�ر رصام�ة 
الحس�ابات  لت�داول 
واالشرتاكات.وقالت 
»وول  صحيف�ة 
جورنال«  سرتيت 
إن  األمريكي�ة، 
الفض�اء  إدارة 
ن�ي  و لكرت إل ا
الصيني�ة، رفضت 
التعلي�ق ع�ىل تل�ك 
نقل�ت  و . ير ر لتقا ا
األمريكي�ة  الصحيف�ة 
األس�تاذ  وي،  تش�و  ع�ن 
الص�ني  جامع�ة  يف  املس�اعد 
للعلوم السياس�ية والقان�ون ونائب 
مدي�ر مركز أبحاث القان�ون يف الجامعة، قوله: »هذا هو الوقت املناس�ب 
لتطبي�ق تل�ك الخوارزمي�ات الجدي�دة، فالعال�م يعج يف ف�وىض عارمة«.

وق�ال بن كافندر، العضو املنتدب ملجموعة »ش�نغهاي« ألبحاث الس�وق: 
»تش�عر الحكومة بقل�ق بالغ من انزالق الكثري م�ن املحتوى غري املتوافق 
م�ع سياس�ات الحكومة عرب ش�قوق الضوابط الصارم�ة املفروضة عىل 
اإلنرتنت«.وتاب�ع »نتوق�ع أن تق�دم ال�رشكات الصيني�ة قريب�ا مزيد من 
التقني�ات للحل�ول اآللية يف ف�رق إدارة املحت�وى التي تطب�ق الخوارزمية 

الجديدة«.

يعترب الربوت�ني من العنارص الغذائية األساس�ية الحيوية 
الت�ي تحافظ عىل صحتنا وتبني العضالت داخل الجس�م، 
ولكن هناك دراس�ة جدي�دة تؤكد أن الكث�ري من الناس ال 
يحتاج�ون إىل تن�اول أكث�ر 
م�ن الكمي�ة امل�وىص بها 
م�ن الربوت�ني، وللتع�رف 
األس�طر  أق�راء  أكث�ر 
القادمة، وفقا ملوقع » 

.»menshealth
نظ�ام  اتب�اع  إن 
غذائ�ي ع������ايل 
ه�و  الربوت�����ني 
األفض�ل ألخصائ�ي 
الذين  الحمي����ات 
الحفاظ  يحاول�ون 
العض����الت  ع�ىل 
داخ�ل الجس����م، 
في�ه  الش�ك  مم�ا 
مه�م  الربوت�ني  أن 
للحفاظ ع�ىل كتلة 
وظيفة  العض�الت، 
والصحة  العظ�ام، 
ولكن  العام�����ة. 

هل يحتاج الش�خص الع�ادي حًقا إىل اتب�اع نظام غذائي 
غن�ي بالربوتني؟، هذا هو الس�ؤال الذي س�عى الباحثون 
م�ن جامعة ب�ريدو إىل تحديده يف دراس�ة جديدة نرشت يف 
مجل�ة التق�دم يف التغذية. قام الفريق بتحليل 18 دراس�ة 
ونظ�روا فيم�ا إذا كان تجاوز الكمي�ة اليومية املويص بها 
م�ن الربوتني  ق�د أثر عىل كتلة جس�م الش�خص مقارنة 
مع أولئك الذين تناولوا الكمي�ة املقرتحة، وُينصح بتناول 
جميع البالغني قرابة 0.8 جرام من الربوتني لكل كيلوغرام 
من وزن الجس�م، مما يعن�ي أن الرجل البال�غ وزنه 180 

رطالً يحتاج إىل حوايل 65 جراًما من الربوتني يومًيا.
وجد الفريق أن تناول الربوتني الزائد عن RDA لم يؤثر عىل 
الرتكيبة لدى األش�خاص الذين لم يكون�وا يتبعون نظاًما 
غذائًي�ا أو تحدي�داً يف تدريبه�م عىل زيادة كتل�ة العضالت 

لديهم.
أخصائي التغذية يدركون أن فرتات االس�تهالك املنخفض 
للطاق�ة تتطلب املزيد من الربوتني ملن�ع فقدان العضالت، 
وأن ف�رتات الضغط العايل أو زيادة التدريب البدني تتطلب 

أيًضا تناول بروتني أعىل لدعم كتلة العضالت«.
كما أن معظم األش�خاص املس�تقرين يتمسكون بدقة ب� 
0.8 ج�رام من الربوتني لكل كيلوغرام م�ن الوزن، وتقول 
إن األشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو األشخاص 
النشطني جسدًيا يجب عليهم العمل مع أخصائي التغذية 

للعثور عىل الكمية األفضل لجسمهم.

إذا كن�ت تمتل�ك هاتًف�ا ذكًيا يعمل 
بنظ�ام أندروي�د، فق�د تحت�اج إىل 
إعادة تقيي�م التطبيقات التي قمت 
بتثبيته�ا ع�ىل جهازك، إذ اكتش�ف 
باحثون برشكة »وايت أوبس« أكثر 
من 100 تطبيق خطري يحتوى عىل 

إعالنات احتيالية.
منش�ور  وىف 
النتائ�ج  ح�ول 
توصل�ت  الت�ي 

قال�ت  إليه�ا، 
أوب�س«:  »واي�ت 

 White قام فريق«
 Ops Threat

 I n t e l l i g e n c e
مؤخ�رًا بتحديد أكثر 
تطبي�ق   100 م�ن 

ض�ار، م�ع أكث�ر من 
ملي�ون   4.6 عملي�ة 

تس�تخدم  إذ  تنزي�ل، 
التطبيق�ات  جمي�ع 

حزمة تعليم�ات برمجية 
ش�ائعة يطلق عليها اسم 

« .»Soraka«
التطبيقات  العثور ع�ىل  تم 

رم�ز  ع�ىل  تحت�وى  الت�ي 
يسمح لهم بعرض اإلعالنات 

املزعج�ة عىل الهوات�ف الذكية التي 
تعمل بنظام أندرويد يف ظل ظروف 
معين�ة، وع�ىل الرغ�م م�ن أن هذه 
التطبيق�ات مزعج�ة بال ش�ك، إال 

قادرة  أيًض�ا  أنها 

ع�ىل االختباء، مم�ا يجع�ل العثور 
عليها أمرًا صعًبا.

يف حديث�ه إىل فورب�س، ق�ال جون 
واي�ت  يف  الباح�ث  اليك�وك، 
الس�لوكيات  »تل�ك  أوب�س: 
إذ أصب�ح  املختبئ�ة مهم�ة، 
املحتالون أكث�ر ذكاًء - فهم 
يعرفون أن هذا هو س�باق 
التس�لح، وه�م يحاول�ون 
إبط�اء التحلي�ل من خالل 
ه�ذه التكتي�كات، ونحن 
ن�رى ه�ذه األن�واع م�ن 
وأكثر.  أكثر  السلوكيات 
»وتتضم�ن التطبيقات 
 Best Fortune
ال�ذي   ،  Explorer
جم�ع بالفع�ل أكثر 
من 100000 عملية 
تثبيت، كما تش�مل 
التطبيقات األخرى 
 Cute Kittens
 P u z z l e g a m e
 Noise و 
 D e t e c t o r
 Fake و   Tool

  . Caller

كشفت دراسة جديدة ان زيادة التعرق 
دون سبب قد يش�ري إىل تطور األورام، 
ويدعم وجهة النظ�ر هذه مدير عيادة 
يف  والحساس�ية  الجلدي�ة  األم�راض 

فيسبادن، األستاذ كريستيان بريل. 
وأك�د بريل�ك أن�ه إذا كان الش�خص ال 
يتناول أي أدوية لخفض درجة حرارة 

الجس�م أو االكتئ�اب، وين�ام أيًضا يف 
غرف�ة ب�اردة، ولكن�ه يتع�رق، فم�ن 
الرضوري فحص الغ�دة الدرقية. وإذا 
كان يشعر بالعطش أيضا، فقد تكون 

هذه عالمة تدل عىل مرض السكري.
إىل  باإلضاف�ة  الش�خص  الح�ظ  وإذا 
التعرق املتزايد، زيادة يف درجة الحرارة 

وفقدان وزن »ال يمكن تفسريه«، فقد 
يدل ه�ذا كله ع�ىل م�رض الرسطان، 
اللمفاوي�ة  األورام  أع�راض  فه�ذه 

ورسطان الدم.
وم�ع ذلك قد يثري التع�رق اللييل الزائد 
املفاجئ، تناول األطعم�ة الدهنية مع 

البهارات، حسب موقع »فوكس«.

كش�فت دراس�ة طبي�ة حديث�ة يف 
الط�رق  املتح�دة، إح�دى  الوالي�ات 
م�رض  به�ا  ينش�أ  الت�ي  املح�رية 
الس�كري من النوع الثاني يف جسم 
اإلنس�ان، وهو م�ا قد يس�اعد عىل 
الوقاي�ة م�ن االضط�راب الصح�ي 

مستقبال.
واعتمدت الدراس�ة الت�ي أجريت يف 
جامع�ة كاليفورني�ا بمدين�ة لوس 
أنجل�وس، ع�ىل عين�ة م�ن الفرئان 
داخ�ل  البرشي�ة  والخالي�ا  الحي�ة 
عام�ال  الباحث�ون  املخترب.ووج�د 
آخ�ر يف اإلصاب�ة بمرض الس�كري، 
األنس�ولني  مقاوم�ة  جان�ب  إىل 
وارتفاع مس�تويات الغلوكوز يف دم، 
أي حينم�ا تب�دأ خالي�ا البنكري�اس 
بإنتاج مس�توى زائد من األنسولني، 
وه�ذا العامل الجدي�د هو األحماض 
الدهنية.وينج�م الن�وع الثان�ي من 
الس�كري يف العادة عن نمط الحياة 
الذي يعيشه اإلنس�ان، مثل التغذية 
ممارس�ة  وع�دم  الصحي�ة،  غ�ري 
التماري�ن الرياضي�ة بش�كل كاف، 
أي حينم�ا تقوم خالي�ا البنكرياس 
األنس�ولني،  م�ن  فائ�ض  بإنت�اج 
ويتحول الجس�م إىل حال�ة مقاومة 
له�ذا االخت�الل.وكان ش�ائعا فيما 
قبل أن مستويات الغلوكوز املرتفعة 
بسبب كثرة تناول السكر، هي التي 
تدفع خالي�ا »بيت�ا« يف البنكرياس« 
إىل إنتاج األنسولني بشكل زائد، لكن 
دراس�ات س�ابقة كش�فت أيضا أن 
خاليا »بيتا« تضم األنس�ولني، حتى 

وإن لم يكن ثمة غلوكوز.

دراسة تكشف مساعد 
جديد لمرض السكري

ماهي كميات البروتين الالزمة للجسم ؟

من املمك�ن إج�راء أول عملية زراعة لرأس إنس�ان 
خالل 10 س�نوات، هذا ما رصح ب�ه طبيب أعصاب 
س�ابق مؤخ�را، وال�ذي أكد أن�ه قادر ع�ىل تحقيق 
اإلنج�از الطبي »غ�ري املس�بوق« بطريق�ة مغايرة 
ومختلفة.ويعتقد بروس ماثيو، وهو طبيب جراحة 
أعصاب سابق يف مستشفى جامعة هال التعليمية، 
أن الجراح�ني ل�ن يضط�روا إىل زراع�ة رأس، ولكن 
بنق�ل وعي ش�خص إىل آخر، بوضع حبله الش�وكي 
كامال يف جس�د آخر، بحسب صحيفة »ذا إندبندنت« 
بصعوب�ة  »ماثي�و«  اع�رتف  الربيطانية.وبينم�ا 
اإلج�راءات الحالي�ة بقط�ع الحبل الش�وكي، والتي 
وصفه�ا ب�«الس�خيفة«، إال أن�ه أك�د أن التطورات 
يف جراح�ة األعص�اب والروبوت�ات، وزرع الخالي�ا 
الجذعية، تش�ري إىل أنه من املمكن إعادة ربط الحبل 
الشوكي بالكامل بجسم آخر، قبل حلول عام 2030.

وأشار إىل أنه توصل إىل الفكرة، أثناء عمله عىل رواية 

خيال علمي مع مؤسس معهد املستقبليات، مايكل 
يل.وق�ال عن الفكرة: »يف البداي�ة، كان هدفنا مجرد 
ط�رح عاصفة ذهنية من األفكار، ثم ظهرت أمامنا 
فك�رة س�خيفة، لكن بعد ذل�ك أدركت أنها ليس�ت 
كذلك، فإذا زرعت الدماغ وحافظت عىل املخ والحبل 
الش�وكي مع�ا، فه�ذا لي�س مس�تحيال يف الواقع«.

وتاب�ع: يف الوق�ت الح�ايل، يمكنك توصي�ل واحد أو 
اثن�ني م�ن األعصاب، لك�ن باس�تخدام الروبوتات 

والذكاء االصطناعي، سنتمكن قريبا 
م�ن وص�ل 200 عصب، إذ 

سوف تقلع كل العمود 
بحي�ث  الفق�ري، 
تس�قط  أن  يمكن�ك 
كام�ل الدماغ والنخاع 

والفق�رات  الش�وكي 
القطنية يف جسم جديد.

تزع�م رشك�ة أم�ن س�يرباني أنه�ا وج�دت طريقة 
للوصول إىل بيانات أي جهاز آيفون محمي.

رشك�ة  قال�ت   ،»appleinsider« موق�ع  وبحس�ب 
»Elcomsoft«، الت�ي تبي�ع األدوات ل�وكاالت إنف�اذ 
القانون للوصول إىل أجهزة آيفون املقفلة، إنها قادرة 
اآلن عىل اس�تخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون 
وآيب�اد املقفل�ة التي تعم�ل بواس�طة أي إصدار من 
iOS م�ن 12.0 إىل 13.3، وحتى ضمن الوضع األكثر 
أمانا .وتمثل أجهزة BFU هواتف تم إيقاف تشغيلها 
أو إع�ادة تش�غيلها ول�م يتم إلغاء قفله�ا الحقا عن 
طري�ق إدخ�ال رمز م�رور قفل الشاش�ة الصحيح، 
بحي�ث من املفرتض أن يظل محتوى آيفون مش�فرا 

بش�كل آمن إىل أن يدخل املستخدم 
رمز املرور الخاص بقفل الشاشة، 

وال�ذي يعد رضوريا إلنش�اء مفتاح 
التش�فري وفك تش�فري نظ�ام ملفات 

آيفون.وتبيع الرشك�ة مجموعة أدوات 
Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 

1495 دوالرا أمريكي�ا، وتدع�ي أن األداة 
تعمل حتى بعد إعادة التش�غيل، حيث إنها 

تس�تفيد من مش�كلة أمنية معروفة باسم 
Checkm8 يف بعض طرز آيفون وآيباد، والتي 

تتعلق باس�تغالل ثغرة أمنية موجودة يف معظم 
رشائح .

شركة تكشف عن امكانية
 اختراق االيفون

أشياء تضمن لك ديمومة الشباب.. ما هي ؟!
توجد 5 »مناط�ق زرقاء« ح�ول العالم، قام 
املستكش�ف والصحايف دان بوتن�ر بالرتويج 
لفك�رة وجوده�ا يف مناط�ق متفرق�ة حول 
املناط�ق  ه�ذه  س�كان  أن  مؤك�دا  العال�م، 
بالتحدي�د ه�م األطول عمرا واألكثر س�عادة 

وصحة.
وبحس�ب حدي�ث أدىل ب�ه بوتن�ر مؤخ�را 

ه�ذه  تق�ع   ، إنس�ايدر«  »ذي  ملوق�ع 
املناط�ق الزرقاء يف لوم�ا ليندا، بوالية 

وإيكاري�ا  األمريكي�ة؛  كاليفورني�ا 
يف اليون�ان؛ وأوكين�اوا يف الياب�ان؛ 
ونيكوي�ا  إيطالي�ا؛  يف  ورسديني�ا 
يف كوس�تاريكا، ويش�رتك جمي�ع 
السكان املقيمني بهذه املناطق يف 5 

صفات أساسية:
1- نظام غذائي نباتي

يتناول جميع سكان هذه املناطق أقل 
القليل م�ن مختلف أن�واع اللحوم، ويتم 

االستعاضة عنها باتباع نظام غذائي نباتي 
يش�تمل عىل كميات مناس�بة من الفاصوليا 

واملكرسات والخرضاوات.
2- النشاط الحركي

يعتمد س�كان املناطق الزرقاء عىل النش�اط 
الحركي بش�كل منتظم كل 20 دقيقة تقريبا 

وبالت�ايل ال يحتاج�ون للذه�اب إىل ص�االت 
األلعاب الرياضية.

3- خطة للحياة
الياب�ان يف 

نه  لعي�ش يسمو ا
كوس�تاريكا  ويف   ،»ikigai« أو  غ�رض  م�ع 
ُترتج�م الكلم�ات حرفًيا إىل »س�بب للعيش« 

و«خط�ة للحي�اة« عىل التوايل، ويس�اعد كال 
املفهوم�ني س�كان املناط�ق الزرق�اء ع�ىل 
الشعور بأن هناك سبًبا لالستيقاظ، والقيام 

بما يلزم إلنجازه كل صباح.
4- مساعدة األصدقاء

من املده�ش أن الصح�ة الجيدة والس�عادة 
يمك�ن أن تك�ون معدية، وكذلك الس�منة. 
ويف املنطق�ة الزرقاء يف اليابان، يش�كل 
السكان مجموعات اجتماعية تسمى 
»moai« ملس�اعدتهم عىل أن يعيشوا 
الحياة بشكل أفضل ولدعم بعضهم 

البعض يف الرساء والرضاء.
5- الشغف املفيد

وأش�ار بوتن�ر إىل قيام�ه بإنش�اء 
الزرق�اء  للمناط�ق  »مرشوع�ات« 
يف جمي�ع أنح�اء الوالي�ات املتحدة، 
حيث تس�ن املدن والبلدات سياس�ات 
تغ�ري بالكام�ل للبيئة الت�ي يعيش فيها 

السكان.
وقال بوتنر: »ال يوجد شغل شغف لدى سكان 
املناطق الزرقاء بالس�كر والشحوم والدهون 
وامللح، ويعد االختيار األس�هل واألنس�ب هو 
التخ�يل عن هذا الش�غف يف مجتمعاتنا كلما 

استطعنا«.

كش�فت رشك�ة »هيونداي« ع�ن عزمها 
تقدي�م نموذج لس�يارة طائرة يف معرض 
 ،2020 االس�تهالكية  اإللكرتوني�ات 
وذل�ك ضم�ن اس�رتاتيجيتها الرامي�ة إىل 
اس�تثمارات مليارات الدوالرات يف وسائل 

النقل املستقبلية.
ف  س�تع���ّر و

ك�����ة  لرش ا
ي����ة  ر لكو ا
لجنوبي����ة  ا

الس���ادس  يف 
الق�ادم  يناي�ر  م�ن 

مركبته�ا  ع�ىل  الجمه�ور 
»ب�اف«، ولكنها لم تقدم 

مزيدا م�ن املعلومات 
بمركبتها  الخاصة 

 ، ة ئ�ر لطا ا
ء  س�تث���نا با
إشارته�����ا 
أهميته���ا  إىل 

ع�رب  النق�ل  يف 
املزدحم�ة،  امل�دن 

 AIT حس�بما نقل موقع

NEWS لألخبار التقنية.
وتع�د الرشكة الكوري�ة الجنوبية واحدة 
م�ن أكث�ر ال�رشكات املس�تثمرة يف ه�ذا 
املجال من بني أكث�ر من 70 رشكة تعمل 

ع�ىل مركب�ات الط�ريان 

الش�خصية، حيث قدمت بش�كل رسمي 
يف ش�هر س�بتمرب قس�م التنق�ل الجوي 
الحرضي Urban Air Mobility وأعلنت 
ع�ن تعي�ني مهن�دس س�ابق يف وكال�ة 
لرئاس�ة  »ناس�ا«  األمريكي�ة  الفض�اء 

املجموعة الجديدة.

»هيونداي« تطّور سيارة قابلة للطيران
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نعجة بـ134 ألف 
دوالر.. وصاحبها 

يرفض بيعها!

مارادونا: »الفضائيون« اختطفوني 
لثالثة أيام 

 املراقب العراقي/ متابعة...
وصل س�عر نعج����ة، يف مزاد 
بالك����ويت،  أقي�����م  علني 
أل�ف   134( دين�ار  أل�ف   40 إىل 

دوالر(.
وأظه�ر فيدي�و مت�داول، إعالن 
مسؤويل املزاد، وصول أعىل سعر 
ل�راء النعجة، إىل 40 ألف دينار 
كويت�ي، إال أن صاحبه�ا رفض 

بيعها بهذا السعر.
ووفق�اً لصحيفة »ال�راي«، فقد 
س�بق أن رف�ض صاحبها بيعها 
س�ابقا، يف مزاد، رغ�م وصولها 
لس�عر مق�ارب من ذل�ك، مربراً 
الس�بب أن قيمت����ها أعىل من 

ذلك.
وتع�د النعج�ة م�ن الجينات 

تحم�ل  كونه�ا  الن�ادرة 
خاص�ة  مواصف�ات 

ونادرة، أبرزها طول 
ورقبتها  وجهه�ا 

وجمال قوامها.

 املراقب العراقي/ متابعة...
واجهات الش�وارع واسواق 
طهران  االيرانية  العاصمة 
اخ�ذت زخرفه�ا وتزين�ت 
اس�تعدادا الس�تقبال العام 
املح�ال  الجدي�د.  املي�الدي 
التجاري�ة تزينت باش�جار عي�د ميالد 
السيد املسيح عليه السالم وباالجراس 

والدمى وهدايا رأس السنة.
ويقول كامران س�زاور، صاحب محل 
لبيع الهدايا، »مع بدء ش�هر ديس�مرب 
م�ن كل ع�ام تبدأ مح�ال بي�ع الهدايا 
واإلكسس�وارات، يف ع�رض املنتج�ات 
والهداي�ا والعاب الخاص�ة باحتفاالت 
عي�د املي�الد والكريس�ماس وأبزره�م 
»بابا نويل« و »ش�جرة الكريسماس« 
املزين�ة والت�ي يقب�ل عليها املس�لمني 
ش�كلها  لجم�ال  نظ�راً  واملس�يحيني 

وأضوائها الذاتية«.
مواط�ن  وه�و  صهاكي�ان  واهي�ك 
رب�وع  »يف  ان�ه  يق�ول  مس�يحي، 
الجمهورية االس�المية الكل سواس�ية 
ال يوج�د م�كان للعنرصي�ة والتطرف 
مس�لم  هن�ا  فالجمي�ع  الب�الد  يف 

ومس�يحي يحتفل بالعيد املجيد ونحن 
كمس�يحيون نمارس كافة طقوس�نا 

وعاداتنا بحرية كاملة«.
وبزي�ه األحمر ووجهه املغطى بش�عر 

بتوزي�ع  يق�وم  أش�يب،  أبي�ض 
الهداي�ا يف عي�د املي�الد، 

إن�ه » باب�ا نويل » 
ال�ذي تحول من 

يف  حكاي���ة 
ل  خي����ا
 ، ل ألطف�ا ا
ل�����ى  ا
ش�خصية 

 ، حقيقي�ة
ه�ا  ينتظر

ي����ني  ملال ا
س�نوًيا يف هذه 

املناس���بة .
ماي�كل  ويق����ول 

آبن�وس، مواطن مس�يحي 
»نحاول م�ن خالل تقمص ش�خصية 
باب�ا نوي�ل ان ندخل البهج�ة اىل قلوب 
األطفال يف ليلة عيد امليالد خاصة وانها 

محببة كثريا لديهم«.

التحض�ري  يف  يتس�ابقون  املواطن�ون 
الس�تقبال العام الجديد ال�ذي ظهرت 
مالمح�ه يف كل زاوي�ة لتوثيق لحظات 
س�عيدة تظل عالق�ة يف االذه�ان رغم 

تعاقب السنوات.
يمّث�ل املس�يحي���ون يف 
إيران نس�بة ترتاوح 
و٪1   ٪0.4 ب�ني 
الش�عب  م�ن 
؛  ن�ي ا ير إل ا
أي م�ا ب�ني 
 2 0 0 . 0 0 0
و350.000 
 ، نس�م���ة
أص�ل  م�ن 
ملي�ون   70
ويع�ّد  نس�مة، 
ن  ملس�يحّي���و ا
أق�دم  م�ن  إي�ران  يف 
العالم،  الطوائف املسيحية يف 
من�ذ تأس�يس كنيس�ة ف�ارس عىل يد 

القديس توماس.
وه�م ال يش�ّكلون كتل�ة متجانس�ة، 
لكّنهم مجتمع�ات متنوّعة، وقد تفّوق 

العرق عىل الدي�ن يف األقليات األرمينية 
واآلش�ورية  مؤم�ن(،   150000(
كنائس�ها  لديه�ا  الت�ي   )40000(
الخاص�ة، وم�ع ذلك؛ ال ينبغ�ي الخلط 
بني اإلثني�ة والدين: فهناك آش�وريون 
وأرم�ن مس�لمون تح�ّول بعضهم بعد 
الثورة اإلسالمية، عام 1979، إىل تأمني 

موقعهم االجتماعي واملهني.
املس�يحيون الذي�ن يعيش�ون يف إي�ران 
يخضع�ون لحالت�ني مختلفت�ني للغاية؛ 
فمن ناحية، الكلداني�ون واألرمن، الذين 
ينتمون إىل كنائس معرتف بها رس�مياً، 
يواجه�ون  ال  األحي�ان  غال�ب  يف  وه�م 
مشكالت، وهاتان الطائفتان ال تختلطان 
مع املس�لمني، وال تمارس�ان التبش�ري..

تض�ّم هات�ان الطائفت�ان املس�يحيتان 
حوايل 100.000 شخص، يمّثلّهم ثالثُة 

نّواب يف الربملان اإليراني، وهو تمثيل 
حي�ث  مناس�ب؛ 

ع�ادة  يوج�د 
واحد  نائ�ٌب 

ل�كّل 
 200000

إيراني.

أيام قليلة تفصل 
المسيحيين عن 

االحتفال برأس السنة 
الميالدية، المناسبة 

التي يحتفل بها 
مسيحيو ايران وسط 

اجواء مفعمة بالفرح، 
حيث تضج األسواق 

بالحياة، ويتسابق 
الجميع لتهيئة 

مستلزمات العيد.

بإمكانك أن تمتلك قصرا أثريا
 في فرنسا بـ 50 يورو فقط

املراقب العراقي/ متابعة...
نر موق�ع »جي�و« الفرن�ي تقريرا 
سلّط فيه الضوء عىل إمكانية أن تكون 
من ب�ني مالك�ي قرص أث�ري مهمل يف 
فرنس�ا، الذي تقرتح إح�دى الركات 
إعادة ترميمه مقابل مس�اهمة مادية 

بسيطة.
إقلي�م  إن  تقري�ره  يف  املوق�ع،  وق�ال 
ش�ارنت يمنحك فرص�ة امتالك قرص، 
ُيع�رف باس�م ق�رص في�رباك. وتقرتح 
رشك�ة دارتانييانس ورابط�ة »أدوبت 
آن ش�اتو« عىل محبي املباني القديمة 
الفرص�ة للمش�اركة يف رشاء جماعي 

لقرص فيرباك.
ه�ذه  م�ن  اله�دف  أن  املوق�ع  وذك�ر 
املب�ادرة يتمث�ل يف إحي�اء ه�ذا املعل�م 
وع�ىل  بالكام�ل.  املهج�ور 

موقعها عىل ش�بكة اإلنرتن�ت، فّست 
رشكة دارتانييانس أنه »س�يقع إعادة 
رشاء ق�رص في�رباك عىل ش�كل رشكة 
مساهمة مبسطة. وستتاح لكل متربع 
إمكانية التحول إىل مس�اهم يف الركة 
الت�ي تمتلك القرص، مقابل مبلغ رمزي 
إض�ايف ق�دره واح�د ي�ورو للحصة، يف 

نهاية الحملة«.
وأضاف�ت الرك�ة أن »موق�ع الوي�ب 
سيس�مح لكل مس�اهم بمتابعة تقدم 
األشغال واألحداث ومقرتحات املشاريع 
وتش�اركي  تعاون�ي  م�روع  وبن�اء 
امت�داد  وع�ىل  املقاب�ل،  يف  حقيق�ي. 
س�نة كاملة، س�تكون مواقع أش�غال 
املتطوع�ني، الذي�ن س�تكون أحده�م، 
ناش�طة يف هذا املج�ال. إن تحويل هذا 
املوق�ع املنه�ار املهج�ور إىل إنجاز ُرمم 
بش�كل جماع�ي، ه�و أفض�ل طريقة 

لحمايته عىل املدى الطويل«.
وب�نّي املوق�ع أن�ه إذا كن�ت ترغب 
يف أن تصب�ح مال�كا له�ذا الق�رص، 
فمازال�ت الفرص�ة متوف�رة أمامك 
إىل ح�دود األول م�ن كان�ون الثاني/ 
يناي�ر 2020. علي�ك دف�ع 50 ي�ورو 
كحد أدنى ع�رب موق�ع دارتانييانس. 
ويق�رتح علي�ك املوقع حص�ة بقيمة 
60 يورو، تحتوي عىل جزء من القرص 
باإلضافة إىل قطعة أرض تحمل اسمك. 
وقع إع�داد املروع عىل أرب�ع مراحل 
ويحتاج مبلغا تتمثل قيمته الجملية يف 
1.240 ألف يورو. إىل اآلن، جرى تجميع 
288.668 يورو بفضل 2997 مساهما 

من 68 دولة.

شباب متالزمة داون بغزة يحاربون إعاقتهم بصناعة الدمى
املراقب العراقي/ متابعة...

داخ�ل جمعي�ة الحق بالحي�اة رشق حي 
الش�جاعية بمدين�ة غ�زة، يجلس عرة 
م�ن املصاب�ني بمتالزم�ة داون، يعملون 
بجد واجتهاد إلنت�اج الدمى، حتى تكون 
مهنته�م يف املس�تقبل القريب.يأت�ي هذا 
النشاط ضمن أنش�طة املبادرة الشبابية 
»أصح�اب الهم�م« الت�ي ته�دف لدم�ج 
املصابني بمتالزم�ة داون.إيمان الطناني 
)14 عام�اُ(، وه�ي إح�دى املش�اركات، 
املرف�ني  بمس�اعدة  »تعلم�ت  تق�ول 
كيفي�ة صناعة الدمى، وأنا س�عيدة جدا 
ألني تمكنت من صناع�ة عدد من الدمى 
بمش�اركة عدد من زمالئ�ي وزميالتي يف 
الجمعية«.وتضي�ف وبيده�ا دمية زرقاء 
»صنع�ت  بصناعته�ا  ش�اركت  الل�ون 
الدم�ى داخ�ل الجمعية، وس�وف أحصل 
عىل الفلوس لتوفري مرصويف الش�خيص، 
ومس�اعدة والدت�ي، وأتمن�ى أن يك�ون 

يل متج�ر خ�اص لبيع الدم�ى«.ويف هذا 
الس�ياق يق�ول ف�داء اللداوي منس�ق 
مب�ادرة »أصحاب الهم�م« الذي يتوىل 
مهم�ة تدري�ب الطلب�ة ع�ىل صناعة 
الدمى »إن املصاب�ني بمتالزمة داون 
يعانون من عدم الحصول عىل فرص 
عمل، نتيجة لظروفهم التي الزمتهم 
منذ ال�والدة، لذل�ك قررنا تخصيص 
نش�اط خاص بهم ضمن أنش�طة 
املبادرة«.ويضيف اللداوي »صناعة 
األنس�ب  النش�اط  كان�ت  الدم�ى 
للمصابني بمتالزمة داون، فتوجهنا 

لجمعية الحق بالحي�اة، والتي تقدم 
الرعاية الكاملة لهؤالء األشخاص، 
وت�م اختي�ار ع�رة م�ن طلبة 
املستوى املتوسط، والذين لديهم 

القدرة عىل االس�تيعاب والعم�ل لإلنتاج 
واالنخ�راط يف س�وق العمل مس�تقبال«.

ويواصل حديثه »تم اختيار مهنة صناعة 
الدم�ى، ألنه�ا تخل�و م�ن الصع�اب وال 
يوجد به�ا أدوات حادة من ش�أنها إيذاء 
املش�اركني، وتكون لهم مهنة مستقبلية 

يتغلبوا من خالله�ا عىل مصاعب 
الحياة«.

ويفي�د الل�داوي ب�أن م�ا 
ينتج�ه املش�اركون يت�م 

خ�الل  م�ن  تس�ويقه 
ورشكات  مؤسس�ات 
ومكتب�ات، بما يس�اعد 

أقمش�ة  رشاء  ع�ىل 
خياط�ة،  وماكين�ات 

ة  د ي���ا ز و
عدد 

املب�ادرة  م��������ن  املس�تفيدين 
م�������ن ذوي متالزم�ة داون.ويب�ني 
أن الهدف من تلك املب�ادرة تغيري النظرة 
املجتمعي���ة السائدة تجاه املص���ابني 
الدع�م  وتقدي�م  داون،  بمتالزم�ة 
املعن����وي والنفي له�����م، إضافة 
إليجاد فرص عم�ل، تضمن لهم 
حياة كريمة يف ظل األوضاع 
يعان�ي  الت�ي  القاس�ية 
منه�ا س�كان القط�اع 

منذ عدة سنوات.

أمازون.. الطلبية بـ5 جنيهات والتوصيل 
بـ10 آالف جنيه استرليني

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيف�ة أمريكية عن اس�تخدام 
اإلم�ارات تطبيق »ToTok« أداة للتجس�س 
لتعق�ب أي محادثات أو تحركات أو صالت 
يق�وم  ش�خص  ألي  ص�وت  أو  ص�ور  أو 
هاتفه.وذك�رت  ع�ىل  التطبي�ق  بتحمي�ل 
صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« أن   رشكت�ا 

»جوج�ل و آب�ل« قّررت�ا إلغ�اء تطبي�ق 
توتوك م�ن متجرهم�ا اإللكرتوني بعد 
التحقي�ق يف تأث�ريه يف التجس�س ع�ىل 
مستخدميه، يف حني ما زالت آبل تجري 

أبحاثها يف التطبيق رغ�م إلغائه.ونقلت 
الصحيفة عن مسؤولني أمريكيني قولهم 

 إن أبوظبي استخدمت الربنامج للتجسس 

وصوره�م  مس�تخدميه  ع�ىل  مب�ارشة 
ومحادثاتهم يف مختلف قارات العالم.وكان 

الربنامج  باختفاء مس�تخدمو  تفاج�ؤوا 

التطبيق من متجري »آب س�تور« الخاص 
بهوات�ف آب�ل و«ب�الي س�تور« الخ�اص 
ب�«جوجل«.وأص�در فري�ق عم�ل تطبيق 
»ToTok« عىل موقعه الرس�مي بياناً أشار 
في�ه إىل أن هن�اك مش�اكل تقني�ة جارية 
يف تحمي�ل التطبي�ق م�ن خ�الل متجري 
»جوج�ل« و«آبل«.وأكد البي�ان أن هذه 
املشاكل التقنية ال تؤثر عىل املشرتكني 
الذين يملكون التطبيق عىل هواتفهم 
بالفعل، وفق�اً لصحيفة الرؤية.كما 
نقلت صحيف�ة »الخليج اإلماراتية« 
عن رشكة اتص�االت اإلماراتية قولها 
إنها ل�م تعل�م باختف�اء الربنامج من 

متجري »آبل وجوجل«.

اإلمارات استخدمت تطبيق »ToTok« للتجسس

املراقب العراقي/ متابعة...
أصيب متس�وق عرب موقع »أمازون« 
إدراج رس�وم  ت�م  أن  بالذه�ول بع�د 
توصي�ل طلبية ال يزيد س�عرها عىل 5 
جنيهات اس�رتلينية، قبل عي�د امليالد 
تصل إىل نحو 10000 جنيه إسرتليني.

فق�د ح�اول املتس�وق رشاء حقيب�ة 
تخزي�ن »نيفوغو« من موقع أمازون، 

لكن�ه  األس�بوع،  كتش�ف ه�ذا  ا
التوصي�ل  رس�وم  أن 
ومثي�����رة  غريب�ة 
للذه������ول إذا أراد 
 27 بحلول  استالمها 
رسم  مع  ديس�مرب، 
األي�ام  التوصي�ل يف 
يزي�د  ال  العادي�ة 
جنيه�ات   3 ع�ىل 

فقط. اس�رتلينية 
وبحسب الصورة 
التقطه�ا  الت�ي 
ق  ملتس����و ا

تس�ليم  للعملي�ة 
الطلبي�ة البال�غ س�عرها 5 جنيهات 
اس�تالم  أراد  إذا  فإن�ه  اس�رتلينية، 
الطلبي�ة بع�د يوم�ني م�ن رشائه�ا 
ليستلمها يوم الجمعة 27 ديسمرب، 
فإن تكلفة تس�ليم الطلبية تصل إىل 
8888 جنيه اس�رتليني، أما إذا أراد 
رشاءه�ا الخميس واس�تالمها بعد 
يوم واح�د، فإن التكلف�ة ترتفع إىل 
9999 جني�ه، وكذلك الح�ال إذا أراد 
رشاءها واس�تالمها يف اليوم نفسه، 

أي يوم 28 ديسمرب.وبحسب اللقطة، 
أراد اس�تالمها ب�ني يوم�ي  إذا  فإن�ه 
11 و21 يناي�ر ف�إن تكلفة التس�ليم 
ال تزي�د ع�ىل 2.99 جنيه اس�رتليني.

عملي�ة  تفاصي�ل  املتس�وق  ون�ر 
ال�راء والتس�ليم ع�ىل توي�رت، األمر 
ال�ذي ترتب عليه سلس�لة م�ن الردود 
املث�رية للس�خرية واملرح أيض�ا، وفقا 
لتقري�ر نره موقع »دي�ي ريكورد«. 
وق�ال أح�د املتابع�ني عىل 
مازح�ا،  توي�رت 
إن�����ه س�يتم 
الطلبية  توصي�ل 
طائرة  »بواسطة 
أن�ه  أو  خاص�ة«، 
تس�ليمها  س�يتم 
ش�خصيا م�ن قبل 
امللياردي����ر جيف 
الرئي�س  بي�زوس 
املؤس�س ألم�ازون«، 
وفق����ا مل�ا ذكرت�ه 
صحيفة »ن�ورث ويلز 
الربيطانية.أم�ا  الي�ف« 
حالي�ا، وبع�د نر التغريدة الس�ابقة 
ح�ول أس�عار التس�ليم، أش�ار موقع 
أم�ازون إىل أن التس�ليم غ�ري متاح إال 
بعد عيد امليالد، ولم تعد تظهر التكلفة 

املقدرة بعرة آالف جنيه اسرتليني.
وم�ع ذل�ك، فق�د تكه�ن العدي�د من 
العمالء واملتسوقني عرب موقع أمازون 
بأنه تمت إضافة تكلفة 10000 جنيه 

اسرتليني نتيجة خلل فني.

عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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»هجوم نحل« يوقف مباراة كرة.. 
ويجبر الالعبين على »االنبطاح«

املراقب العراقي/ متابعة...
ش�هد كأس تنزاني�ا لكرة الق�دم حادثة 
طريف�ة تمثلت بهج�وم رسب من النحل 
عىل الالعبني، يف املب�اراة التي كانت تقام 
بملعب دار الس�الم يف العاصمة دودوما.

ون�ر موق�ع »توك�و« الكين�ي، فيديو 
للحادثة، حيث توقفت املباراة يف الدقيقة 
55، عقب هج�وم رسب من النحل، األمر 
ال�ذي أث�ار ارتب�اكا يف صف�وف الالعبني 
الفيدي�و  والحكام.وأظه�ر  والجمه�ور 
الالعبني وقد انبطح�وا أرضا لتفادي هذا 
الهج�وم، كم�ا قام ع�دد م�ن الجمهور 

بفعل ذات اليشء لتجنب اللسعات.

املراقب العراقي/ متابعة...
الق�دم،  أس�طورة ك�رة  تح�دث 
دييغو مارادونا، مؤخرا لوس�ائل 
إع�الم أرجنتيني�ة، كاش�فا ع�ن 
قب�ل  م�ن  لالختط�اف  تعرض�ه 

»فضائيني«.
ويف مقابلة م�ع قناة »تي يو يس 
س�بورتس«، ذك�ر مارادون�ا ردا 
ع�ىل س�ؤال فيم�ا إذا كان يؤمن 
الغريبة والفضائيني،  باألجس�ام 
أن�ه »ذات م�رة، بعدم�ا تناول�ت 
قلي�ال من املروب�ات الكحولية، 
كنت يف عداد املفقودين من املنزل 

ملدة 3 أيام«.
ونقل موقع صحيفة 

مي�ل«  »دي�ي 
ني�ة  يطا لرب ا
مارادون�ا  ع�ن 
»بعدم�ا  قول�ه: 

وصلت إىل املنزل، قلت إن أجساما 
اختطفتن�ي،  فضائي�ة  غريب�ة 
أخذون�ي معه�م خ�ارج األرض، 
وال أس�تطيع أن أخربكم أكثر من 

ذلك«.
كش�فها  الت�ي  األش�ياء  وم�ن 
مارادونا خالل مقابلته، أنه لعب 
ع�دة م�رات ملنتخب ب�الده دون 
أن ين�ام س�اعة واح�دة يف الليلة 

السابقة.
وردا عىل س�ؤال ح�ول الضيوف 
فك�ر  إن  س�يختارهم  الذي�ن 
ق�ال  عش�اء،  حف�ل  تنظي�م  يف 
مارادونا: »فيدل كاسرتو وهوغو 
س�يلفا  دال  ول�وال  ش�افيز 
السابق،  الربازيي  الرئيس 
ونستور كريشنر الرئيس 
الس�ابق،  األرجنتين�ي 
فرناندي�ز  وألربت����و 
األرجنتين�ي  الرئي�س 
وكريستينا  الساب����ق، 
الرئيس�ة  كريش�ن����ر 
الس�ابقة،  األرجنتين���ية 
وليونيل ميي نجم نادي 

برشلونة«.

استعدادات المسيحيين في ايران إلستقبال 
العام الميالدي الجديد

استقالة السفير »سارق الكتب« ! 
املراقب العراقي/ متابعة...

األرجنت�ني  يف  املكس�يك  س�فري  اس�تقال 
مرجع�ا الق�رار ملش�كالت صحي�ة، وذلك 
بع�د مزاع�م رسق�ة جدي�دة ض�ده، عقب 
ظه�ور فيديو يعود ألواخ�ر أكتوبر، يظهر 
فيه وهو يحاول رسقة كتاب يبلغ س�عره 
ع�رة دوالرات.وكان�ت وزارة الخارجي�ة 
املكس�يكية اس�تدعت الس�فري ري�كاردو 
فالريو يف وقت س�ابق من ديس�مرب وسط 
تبع�ات الح�ادث ال�ذي يرج�ع للس�ادس 
والعري�ن م�ن أكتوب�ر، وش�هده متج�ر 
كتب ش�هري يف بوينس أيريس، حيث ظهر 
الس�فري يف كام�ريات املراقب�ة وه�و يأخذ 
مجلدا من ف�وق أحد األرف�ف ويخبئه بني 

صفح�ات جري�دة وضعه�ا تح�ت ذراعه 
وت�ردد أن الكت�اب يتن�اول قص�ة حي�اة 
الكات�ب اإليط�ايل جاكوم�و كازانوفا الذي 

عاش يف القرن الثامن عر.
وقبلت الوزارة اس�تقالة السفري يوم امس 
األحد، حيث قال الس�فري مارش�يلو إبرارد 
يف تغري�دة عىل توي�رت: »ري�كاردو فالريو 
ش�خص عظيم، إنه يخض�ع لعالج خاص 

باألعصاب وأتمنى له الشفاء العاجل«.
وذك�رت تقاري�ر إعالمي�ة أرجنتيني�ة أنه 
إضاف�ة إىل مزاع�م رسقة الكت�اب، فهناك 
أيض�ا رسقة قمي�ص من متج�ر يف مطار 
بوين�س أيري�س ال�دويل يوم الع�ارش من 

ديسمرب.


